
Kış turizminin önemli merkezlerinden Ulu-
dağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Uludağ’da
beklenen kar yağışının ardından tatilciler Ulu-
dağ’a akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen yerli
ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Pistlerde
kayak yapmak için yeterli kar olmaması sebebiyle
turistler karların üzerinde yürüyüş yaptı. Ulu-
dağ’da hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi gösterirken
güneşli bir hava hakim bunu fırsat bilen turistler
karın keyfini çıkarttı.   n 2. sayfada

Uludağ’da hafta sonu 
yoğunluğu 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin TÜRKSAT iş-
birliğiyle hayata geçirdiği Trafik Yönetim
Merkezi ile sadece Türkiye’de değil, dünyada
bir ilk, Bursa’da gerçekleşti. Bursa’daki en
kritik 35 kavşağa adaptif sistemlerin kurul-
duğu, 250 kavşağın ise uzaktan kontrol edildiği
sistem sayesinde, hareketli araç verisiyle kav-
şaklar arasındaki hız verileri inceleniyor, kav-
şaklar arası koordinasyon sağlanarak trafik
akışı hızlanıyor. n 4. sayfada

Bursa zabıtasından 
usulsüzlüğe geçit yok! 

TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top, “Yeniden büyük Türkiye’yi
tesis edip dünyanın yeni düze-
ninde aktif rol oynayan büyük
Türkiye’yi, Türkiye Yüz-
yılı’yla yeni bir dünyayı
kuracak adımları ata-
cağız inşallah.” dedi.

n 7. sayfada
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Şentop: “Türkiye Yüzyılı’yla
yeni bir dünyayı kuracak
adımları atacağız”

Trafik yönetiminde 
Bursa’da dünyada bir ilk!  

n Haberi 6’da

“Mesele aday değil,
hangi fikirlerle
milletin önüne 
çıkacağınızdır”

Kurtulmuş:

n Haberi 6’da

“İstanbul’u 
kimsenin insafına
bırakamayız”

Erdoğan:

Bir sopa darbesi ile 
İngiliz Ali’nin beynini
patlatan efsane paşa

Sayı: 2702 Fiyat: 2 TLYedi Sekiz Hasan Paşa
1831 - 23 Ocak 1905
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Timsah 3 puanı
kıl payı kaçırdı! 

TFF 2. Lig’in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Af-
yonspor’la karşılaşan Timsah yediği son dakika golü ile
yıkıldı. Geçtiğimiz hafta başlayan TFF 2. Lig’in ikinci
yarının ilk haftasını BAY geçen Bursaspor dün sahasında
Afyonspor’la karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye
Stadı’nda saat 14.00’te başlayan mücadele Fuchs Sports
YouTube kanalından naklen ekranlara geldi. n 11. sayfada

"Ya Râbbi, Receb ve Şâban’ı bize mübârek eyle!

Bizi Ramazan’a kavuştur"

3 AYLARIMIz
MüBAREK oLSUN

Ekonomiye değer
katanlar ödüllerini aldı

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
düzenlenen 48. Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreni Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, İhracat, Sektör
Liderleri, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde 39 ödül sahiplerini
buldu. BTSO tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ekonomiye Değer
Katanlar Ödül Töreni Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Bu yıl 48.’si organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül
Töreninde İhracat, Sektör Liderleri, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi katego-
rilerinde Bursa ve ülke ekonomisine değer katan şahıs ve firmalar ödüllerini
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. n 5. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım iş-
gallerinden seyyar satıcılara, marketlerden hafriyat sa-
halarına kadar her alanda yaşanabilecek usulsüzlüklerin
önüne geçmek için 2022 yılında 78 bin 482 denetim
yaptı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde;
halkın esenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması için
belirlenen belediye emir ve yasaklarına karşı öncelikle
önleyici tedbirlerin alınması ve olumsuzlukların takip
edilmesi amacıyla, yoğun bir çaba harcayan Zabıta
Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılında da başarılı bir
performans ortaya koydu.  n 3. sayfada

Türkiye’nin Stockholm Büyük-
elçiliği önünde Kur’an-ı Kerim ya-
kılmasının ardından Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş’ın, sosyal medya
hesabından “Yarın sabah namazı-
mızı kılmak ve Kur’an-ı Kerim oku-
yup dua etmek için camilerdeyiz.”
çağrısı üzerine, ülke genelindeki
tüm camilerde Kur’an-ı Kerim oku-
ma programı düzenlendi. Progra-
ma, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde
katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, Fetih Suresi’ni okudu, dua
etti. Erbaş, daha sonra sabah na-
mazını kıldırdı.

“KUR’AN-I KERİM, HEPİMİZ 
İÇİN KURTARICI BİR KİTAPTIR”
Namazın ardından konuşan Er-

baş, okuduğu ayetin “Ey Muham-
med (s.a.v.) Kur’an-ı sana insanları
karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye
indirdik.” anlamını taşıdığını be-
lirterek, Kur’an-ı Kerim’in indirilme
sürecini anlattı. Kur’an-ı Kerim’in
en güzel şekilde öğrenilmesi ge-
rektiğini belirten Erbaş, “Kur’an-ı
Kerim’i bilmeyen, tanımayan in-
sanlar, ona düşmanlık etmekten
çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur’an-
ı Kerim’i açıp okusalar. Biz bunun

için mücadele etmeliyiz, Kur’an-ı
daha fazla insana anlatmaya gayret
etmeliyiz.” ifadelerini kullandı. İs-
lam’ın rahmet, merhamet ve barış
dini olduğunu vurgulayan Erbaş,

şunları kaydetti: “Buradan bütün
dünyaya seslenmek istiyorum.
Kur’an-ı Kerim sadece Müslüman-
lara gönderilen bir kitap değil bütün
insanlara gönderilen bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’i tanıyın, anlayın,
Kur’an-ı Kerim’e düşman değil
dost olun. Çünkü Kur’an-ı Kerim,
hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır.”
İslam’ın insanlığa ve yeryüzüne
gönderilen en büyük nimet oldu-
ğunu belirten Erbaş, bu nimetten
tüm insanların yararlanmasını
arzu ettiğini bildirdi. Erbaş, “Bütün
insanlar olarak, birbirimizin inan-
cına, kitabına, ırkına, mezhebine
saygı göstererek yaşamak duru-
mundayız.” dedi.

“İSLAM DİNİ BARIŞ DİNİ, RAHMET 
DİNİ, BİRLİK DİNİ, BERABERLİK 
VE KARDEŞLİK DİNİDİR”
İstanbul’da çok sayıda vatandaş,

Taksim Camisi’nde kıldıkları sabah
namazının ardından İsveç’in Stock-
holm kentinde Kur’an-ı Kerim’e ya-
pılan saldırıyı kınadı. Türkiye Genç-
lik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı
İbrahim Beşinci, namazın ardından
cami önünde yaptığı açıklamada,
Paludan’ın hakaretini ve hakaretine
izin veren İsveç hükümetini kına-
mak için Türkiye Gençlik Vakfı ve
diğer sivil toplum kuruluşları olarak
Taksim Camisi’nde bir araya gel-
diklerini belirtti. (AA)

90 bi�n cami�de 
Kur’an-ı Keri�m ti�laveti�!
90 bi�n cami�de 
Kur’an-ı Keri�m ti�laveti�!
90 bi�n cami�de
Kur’an-ı Keri�m ti�laveti�!

İsveç’teki alçak saldırıya
‘Fetih Sure’li yanıt

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın İsveç’te Türkiye’nin
Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş’ın  “90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin” çağrısıyla,  Türkiye’nin
dört bir yanında sabah namazında 90 bin camide Kur’an-ı Kerim tilaveti icra edildi. 

BİNLERCE KİŞİ ULU CAMİİ’YE AKIN ETTİ 
Ulu Cami’de toplanan vatandaşlar, sabah
namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim okuyup
dualar etti. Namazın ardından Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği
üyeleri ile eyleme destek veren
vatandaşlar, caminin bahçesinde bir araya
geldi. Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl
Eğitim Koordinatörü Abdullah Furkan
Başol, Kur’an-ı Kerim’e alçakça ve asla kabul
edilemez bir saldırının gerçekleştirildiğini
söyledi. İslam’ın barış ve kardeşlik dini
olduğunu vurgulayan Başol, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “İslam hoşgörü ve mer-
hamet dinidir. Kur’an, alemlerin Rabb’i olan
Allah’ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve

kıyamete kadar da Allah’ın güvencesi
altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu
apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır.
İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce
kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık
suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına
izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu
haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık
şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da
savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve
daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce
Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur’an
başımızın tacı, yolumuzun rehberi, üm-
metin kutsalıdır. Dokunulamaz,
dokundurtmayız.” 
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Uludağ’da
hafta sonu
yoğunluğu

Kış turizminin önemli merkez-
lerinden Uludağ’da hafta sonu yo-
ğunluğu yaşandı.

Uludağ’da beklenen kar yağışının
ardından tatilciler Uludağ’a akın etti.
Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve ya-
bancı turistler yoğunluk oluşturdu.
Pistlerde kayak yapmak için yeterli
kar olmaması sebebiyle turistler kar-
ların üzerinde yürüyüş yaptı. Ulu-
dağ’da hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi
gösterirken güneşli bir hava hakim
bunu fırsat bilen turistler karın keyfini
çıkarttı. Otellerde doluluk oranı ise
yüzde 60 seviyesinde ayın 24’ünden
sonra yoğun kar yağışı beklenirken
sezonunun tam anlamıyla bu tarihte
açılması bekleniyor. Uludağ’a kar gör-
meye geldiklerini ifade eden vatan-
daşlar, “Bu yıl ilk kez kar görüyoruz.
Uludağ çok güzel pistlerde kayak için
yeterli kar olmaması sebebiyle yürüyüş
yapıyoruz. İnşallah bol bol kar yağar
diye umut ediyoruz” dedi. (İHA)

Kök hücre tedavisi
ile saç dökülmesini
durdurun 

Medikal ve Estetik Dermatoloji
Kliniği bünyesinde yapılan kök hücre
tedavisinin ağrısız ve konforlu ol-
duğunu belirten Dermatoloji Uzmanı
Dr. Işıl Kanberlioğlu Turan, tamamen
hastanın kendi dokusundan özel bir
saç dökülme tedavisi hazırlandığını
söyledi. Ense ve kulak arkası bölgedeki
saç kökleri hemen her zaman dirençli
ve sağlıklı kalmak için genetik olarak
kodlanmış olduğuna dikkat çeken
Medicana Bursa Hastanesi Derma-
toloji Uzmanı Dr. Işıl Kanberlioğlu
Turan, “Bu sebeple kulak arkasındaki
saçlardan 3-4 adet saç kökü acısız ve
ağrısız şekilde alınır. Alınan bu saç
kökleri özel bir süper hücre süspan-
siyonuna dönüştürülerek tamamen
kendi dokunuzdan özel bir saç dö-
külme tedavisi hazırlanır” dedi. Uy-
gulamanın tek seans olarak plan-
landığını belirten Dr. Işıl Kanberlioğlu
Turan, “Steril şartlarda yapılan bu
yöntem, herhangi bir dikiş gerektir-
mez. Uygulama ortalama 30 dakika
sürmektedir. Tedavi uygulandıktan
sonra herhangi bir bakım yapılmasına
gerek yoktur. Uygulama yapıldıktan
sonra normal hayata devam edilebilir.
Tedavinin etkinliği birinci ay başla-
makla beraber, uygulamanın etkinliği
üçüncü ayda netleşmektedir. Unut-
mayın saçta erken teşhis, saç kurtarır”
diye konuştu. (İHA)

Bursa’da 
Duman coşkusu

Rock müziğinin sevilen grupla-
rından Duman, Bursa’da konser verdi.
Hayranları ile bir araya gelen Duman
grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.
Duman, Bursa’da hayranlarıyla bu-
luştu. Bursa’da bir mekanda gerçek-
leşen konser öncesinde Bursalılar
uzun kuyruklar oluştururken, mekanı
tamamen doldurdu. Bursa konserine
grubun her yaştan hayranı yoğun
ilgi gösterdi. Grup konserde, sevilen
şarkılardan oluşan geniş bir reper-
tuvara yer verdi. Duman, ‘Senden
Daha Güzel’, ‘Aman Aman’, ‘Sor Bana
Pişman Mıyım?’ gibi dillerde yer edi-
nen şarkılarını seslendirirken, Bur-
salılar da coşkuyla şarkılara eşlik etti.
Gençlerin ağırlıklı olduğu konserde,
solist Kaan Tangöze, Bursalılara te-
şekkür ederken, ünlü grup uzun süre
ayakta alkışlandı. (İHA)

Yıllarca elektrik teknisyenliği üze-
rine işler yapan 40 yaşındaki tek çocuk
babası Mukadder Rodoplu, hobisi olan
doğada daha çok vakit geçirmek ama-
cıyla 2 yıl önce evinin altındaki dük-
kanda kendisi için çekme karavan üret-
ti. Karavanın beğenilmesi üzerine yakın
çevresi için de üretim yapan Rodoplu,
talepler fazlalaşınca elektrik teknis-
yenliğini bırakıp tamamen bu alana
yöneldi. Sektörde faaliyet gösteren
bazı kişilerden de teknik destek alan
Ropodlu, seri üretime geçti. Mukadder
Rodoplu, AA muhabirine, üretimlerini
yüzde 100 yerli malzemelerden yap-
tığını söyledi. Karavan parçalarını Bur-
salı firmalardan temin ettiğini belirten
Rodoplu, “Galvaniz sistemle şase üze-
rine inşa edilmiş demir taşıyıcı profil-

lerle, karkasla beraber alüminyum
kompozit malzemeyle dış cephe kap-
lamasını yapıştırarak yapıyoruz. Su
sızıntısına karşı herhangi bir perçem,
vidalama işlemi yok. İçinde kavak
kontra ve MDF malzemeden mobil-
yalarımız mevcut.” dedi.

“İNSANLARI DOğAYA 
DAVET EDİYORUZ”
Rodoplu, çekme karavan dışında

isteğe göre motokaravan da dizayn
ettiğini dile getirdi. Bu işe başlama
serüvenini anlatan Rodoplu, şöyle ko-
nuştu: “Uzun yıllar inşaat elektrik ta-
ahhüt ve otomasyon işleriyle uğraştık.
Karavan üretimine geçiş tamamen me-
raktan dolayı oldu. Öncelikle kendime
yaptım. Ardından birkaç arkadaşım

için yaptık. Ortaya güzel işler çıktı ve
akabinde seri üretime geçmeye karar
verdik. İşin uzmanlarından, makine
mühendislerinden, uzman kaynakçı-
lardan, otomotiv mühendislerinden
çeşitli noktalarda destekler aldık. Şu
an siparişlere tek başıma yetişmem
mümkün değil. O yüzden yardımcıla-
rımızla üretim yapıyoruz.” Son dö-
nemde karavana ilginin arttığını vur-
gulayan Rodoplu, “Üretim sürecinde
ailem de maddi manevi destek veriyor.
İnsanları doğaya davet ediyoruz. Do-
ğadan uzaklaşmasınlar. Doğayla iç içe
olsunlar. Karavan güzel bir hobi. Tüm
doğa meraklarına tavsiye ederim.” ifa-
desini kullandı. Rodoplu, bir karavanı
özelliklerine göre yaklaşık bir ayda ta-
mamladıklarını sözlerine ekledi. (AA)

Bursa’da doğa merakından
dolayı 2 yıl önce kendisi
için hobi amaçlı karavan
üreten elektrik teknikeri,

gelen talepler üzerine asıl
işini bırakıp bu alanda seri

imalata başladı.

Depresyonda dünya genelinde bir
artış olduğunu belirten Psikiyatrist
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, halk arasında
“Bugün depresyondayım, bugün çok
stresliyim” şeklindeki söylemlerin yay-
gınlaştığını söyledi. Depresyonun top-
lumlara göre farklılık gösterdiğini, dep-
resif ruh halinin 15 günden uzun sür-
mesi halinde uzmana başvurulmasını
öneren Tarhan, maskeli depresyon da
denilen örtülü depresyonda kişinin
depresyonda olduğunun anlaşılmadı-
ğını ifade etti. Tarhan, “Kişi dışarıya
karşı çok neşelidir. Herkesi güldürür
neşelidir ama iç dünyasında farkında
olmadan hep güçlü rolü oynar. Dışarıda
gülerek, güçlü rolü yaparak içindeki
dünyayı gizliyor.” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rek-
törü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, depresyondan korunma yön-
temlerine ilişkin değerlendirmede
bulundu.

DEPRESYON TOPLUMLARA 
GÖRE FARKLILIK 
GÖSTERİYOR
D e p r e s y o n d a

dünya genelinde
ciddi bir artış ol-
duğunu belirten
Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, “Psikiyat-
rik hastalıklar-
dan örneğin şi-
zofreni görülme
oranı Japonya,
Türkiye, Ame-

rika’da her yerde aynı olmasına rağ-
men depresyonda öyle değildir. Dep-
resyonun toplumlarda görülme sık-
lığının değişebilen özelliği var. Dep-
resyonun çok alt grupları da var. Kli-
nik olarak rastladığımız majör dep-
resyon olarak bilinen klinik depres-
yonda bütün toplumlarda karşılaşılma
oranı yüzde 17 civarında. Yani yüzde
15 ile yüzde 20 arasında değişiyor.
Uzamış depresyon ve depresyona ya-
kalanma riski küresel bir artış gös-
teriyor.” dedi.

DEPRESİF RUH HALİ 
15 GÜNDEN FAZLA 
SÜRÜYORSA DİKKAT!
Halk arasında “Bugün depresyon-

dayım, bugün çok stresliyim” şeklin-
deki söylemlerin yaygınlaştığını kay-
deden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ço-
cuklar arasında bile konuşulur hale
geldi çünkü yaygınlık tesiri var ve
yaşamın bir parçası haline geldi.
Klinik olarak bir anlık depresif halini
depresyon olarak tanımlamıyoruz.

Bir kişinin bu depresif ruh hali,
üç günden fazla sürerse uz-
man yardımı alınabilir ama
15 günden fazla sürmesi

halinde çok ciddi klinik
yardım alınması gereki-

yor. Bu ruh halinin iki haf-
ta içerisinde düzelme-

mesi beyin kimyasın-
da kalıcı değişiklikler
olmaya başladığı an-

lamına geliyor.”
uyarısında bu-

lundu. 

15 günden
uzun süren
depresif
durum
dikkate
alınmalı! 

n Dilvin ALTIKARDEŞ

İrem Derici: “Bugün
‘Bursa Bülbülü’ benim” 

Son yılların en çok konuşulan ünlü isim-
lerinden biri olan İrem Derici, Bursa’da unu-
tulmaz bir konsere imza attı. Bursa’da sahne
alan İrem Derici, performansları ve sahne
şovlarıyla büyük beğeni topladı. Bursalı oyuncu
ve komedyen Ata Demirer’in ‘Bursa Bülbülü’
filmine atıf yapan Derici; ‘’Bugün Bursa
Bülbülü benim. Gerçi benden bülbül olur mu
artık bilmiyorum ama en gariban kuş hangisi
arkadaşlar, garip bir serçe.” dedi. O esnada
güzel şarkıcının maskelerini yaptırıp ‘Sefer-
berlik başarı ile yerine getirildi beton’
pankartını açan Bursalı kadınlara te-
şekkür etti. Sözlerine devam eden Derici;
“Ağlayacağız da sızlayacağız da ama genel
olarak eğleneceğiz.” diyerek ‘Acemi Balık’
şarkısını seslendirdi.

İREM DERİCİ: “BURSA’YI 
ÇOK SEVİYORUM”
‘Yansın Geceler’ şarkısı ile konse-

rine start veren şarkıcı Bursalılara
adeta müzik şöleni yaşattı. Sahnedeki
performansının yanı sıra, danslarıyla
da dikkatleri üzerine çeken Derici,
geçmişten günümüze dillere pelesenk
olan şarkılarını seslendirdi. ‘Yazsın
Bana’, ‘Acemi Balık’ ve ‘Tektaş’ adlı
hit şarkılarını, harika performansıyla
sergileyen İrem Derici, sahnesiyle tam
not aldı. Şarkı aralarında dinleyiciler

ile sık sık sohbet eden Derici, Bursa hayranlığını
dile getirdi. Derici, “Bursa’yı çok başka sevi-
yorum. 1.sırada İstanbul. 2. Sırada Bursa, 3.
Sırada İzmir. Bu sene Allah’tan çok geldim,
daha sık görüşeceğiz zaten.” diyerek gönülleri
fethetti. Son zamanların en çok dinlenen
şarkıları arasında bulunan ‘Bi Tek Ben Anlarım’
şarkısını sevdiğini dile getiren Derici: “Ma-
gazinde bildiğiniz bir İrem Derici var, ağzı
bozuk. Bir de içinde bir kedicik var ondan
haberiniz yok, ayak yıkar öyle bir tip. Magazine
gösterdiğim kadar beni biliyorsunuz ya, hani
ben yalnızım diye ağlıyorum ya, ben bu yaz
ohooo, bütün sarı taksiler benimdi öyle
diyeyim size. Ama bir tane kalbimi paramparça
eden bir hikayem oldu, o da milli marş gibi
oldu bu şarkı ama her söylediğimde canımı
acıtır.” diyerek beğenisini belirtti. Bursalı mer-
hum sanatçı Harun Kolçak’ı anan Derici, “Gir
Kanıma şarkısı çıktığında ben 4 yaşındaydım.
Beni susturabilen tek şarkıdır. Bu şarkıyla
büyüdüm ve Allah bana şarkının sahibiyle
Harun Kolçak ile bu şarkıyı düet yapma

fırsatı verdi.” dedi. Ünlü şarkıcı İrem Derici,
geçen senekii Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu’da bir dinleyicinin
‘İrem bizi pavyona götür’ söy-

lem üzerine ‘Size pavyon aça-
rım ben’ söylemi üzerine

günlerce konuşulmuştu.
O söylemini tekrar hatır-
latılan Derici; ‘Geçen sene

Bursa’da böyle söylemiştim. Valla
bu gidişle o sözü tutacağız gibi görü-

nüyor’ dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede
kalan İrem Derici, kendi şarkılarının
yanı sıra gündemde olan şarkıları da
kendi yorumuyla Bursalı sevenlerine

seslendirdi. Bursa dinleyicisinin
enerjisine hayran kalan Derici, yal-
nız bırakmadıkları için Bursalılara
teşekkür etti. (İHA)

Bursa’da İrem Derici unutulmaz
bir konsere imza attı. Performans
ve sahne şovuyla büyük ilgi
toplayan İrem Derici, ‘’Bugün
Bursa Bülbülü benim. Gerçi
benden bülbül olur mu artık
bilmiyorum ama en gariban kuş
hangisi arkadaşlar, garip bir
serçe ‘’ ifadelerini kullandı.
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

18/6

16/7

13/4

19/6
18/9

14/8

17/3

17/10

15/4

11/5

İmsak
Güneş
Öğle

İkindi
Akşam

Yatsı

06:46
08:13
13:20
15:54
18:17
19:40

BURSA
PAZARTESİ

18/6

ÇARŞAMBA

13/4

SALI

15/5

12/8 İMSAKİYE

Bursa zabıtasından
usulsüzlüğe geçit yok! 

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içeri-
sinde; halkın esenlik, sağlık ve huzurunun sağ-
lanması için belirlenen belediye emir ve yasaklarına
karşı öncelikle önleyici tedbirlerin alınması ve
olumsuzlukların takip edilmesi amacıyla, yoğun
bir çaba harcayan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri,
2022 yılında da başarılı bir performans ortaya
koydu. Büyükşehir zabıtası, duygu istismarı ve
dilenciliğin önlenmesi, çocukların sokakta çalıştı-
rılması, sokakta kalan vatandaşların iaşe ve barınma
hizmetlerinin sağlanmasında, 17 ilçe belediye

zabıta birimleriyle koordinasyon içerisinde ve ilgili
kurumlarla işbirliği yaparak öncü ve destekleyici
çalışmaları ile göz doldurdu.   Tüketici haklarının
korunmasına yönelik olarak özellikle geçtiğimiz
yıl marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket dene-
timlerine ağırlık veren ekipler, yıl boyunca 3443
iş yeri denetimi yaptı. Bu konuyla ilgili vatandaş-
lardan gelen 1097 şikayet değerlendirmeye alınırken,
11 bin 870 üründe etiket denetimi, 12 bin 549
üründe kasa-reyon fiyat farkı denetimi, 11 bin
804 üründe de KDV indirimi denetimi ile halkın

takdirini topladı. Çevre ve kent estetiğine yönelik
toplam 9379 çevre, görüntü ve gürültü kirliliği
denetimi yapılırken, esenlik hizmetleri kapsamında
14 bin 937 seyyar satıcı, dilenci ve işgal kontrolü
gerçekleştirildi. Trafik hizmetleri kapsamında
servis araçları başta olmak üzere, taksi, dolmuş,
minibüs ve otobüslerde usulsüzlüklerin önüne ge-
çilmesi için yıl boyunca toplam 26 bin 843 denetim
yapıldı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri,
günde ortalama 215 denetimle, 2022 yılını toplam
78 bin 482 denetimle kapadı. (BÜLTEN)

Bursa Büyükşehir
Belediyesi zabıta
ekipleri, kaldırım
işgallerinden seyyar
satıcılara, marketlerden
hafriyat sahalarına kadar
her alanda yaşanabilecek
usulsüzlüklerin önüne
geçmek için 2022 yılında
78 bin 482 denetim yaptı.

Her gün gittiği
fındıklıktan dönmeyince
ekipler seferber oldu 

Her gün gittiği fındıklığına gitmek üzere yola koyulan
77 yaşındaki Salih Altun eve geri dönmedi. Yakınlarının
ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, Orman
Genel Müdürlüğü ve bütün köy halkı arama çalışmaları
yaparken Altun’dan henüz bir haber alınamadı. Olay,
Kocaeli, Kandıra Ağaçağıl Dereli Mahallesi’nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 11 sıralarında 77 yaşındaki
Salih Altun evden çıktı. Altun’un evden en son her gün
gittiği fındıklığına gitmek için elinde baltasıyla yola
koyulduğu öğrenildi. Cep telefonu kullanmayan ve okuma
yazması olmayan Altun, her gün döndüğü saatte eve dön-
meyince ailesi endişeye kapıldı. Önce bütün köy Salih
Altun’u aramaya başladı ardından durum ihbar edildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, jandarma arama
kurtarma (JAK), jandarma komandoları, AFAD, AKUT ve
Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler,
bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Aramalara jandarma
iz takip köpekleri Dev ve Kor da katıldı. Ekipler, termal
dron ile havadan arama çalışmaları da başlattı. 3 çocuk
babası Salih Altun’un henüz izine rastlanmazken yakınlarının
meraklı bekleyişi devam ediyor. Babasının sabah 11.00’de
evden çıkıp bir daha dönmediğini söyleyen Salih Altun’un
kızı Neslihan Altunay, “Annem, saat 11.00’den beri babamın
olmadığını, 11.00’da çıkıp gittiğini söyledi. O saatten bu
yana haber yok.” ifadelerini kullandı. (İHA)
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İLBANK’tan alınan bilgiye göre, İller
Bankası içme suyundan atık suya, katı
atıktan yenilenebilir enerjiye, sokak sağ-
lıklaştırmadan parke taşı onarımına kadar
birçok alanda yaptığı projeleri halkın hiz-
metine sunmaya devam ediyor. Bu kap-
samda, Bursa’da güncel rakamlarla toplam
maliyeti 10 milyon lira olan 3 proje ta-
mamlanarak açıldı. Bunun yanında toplam
tutarı 2,41 milyar lira olan 25 işin yapım
çalışması yürütülüyor. Son 4 yılda toplam
maliyeti 3 milyar 696 milyon lira olan 69

üstyapı ve altyapı projesinin açılışı ger-
çekleştirilerek hizmete sunuldu.        İller Ban-
kası finansman ve teknik desteğiyle son
20 yılda toplam 9,57 milyar lira değerinde
170 proje tamamlandı. (AA)

İLBANK’tan Bursa’ya son 4 yılda 
3 milyar 696 milyon lira yatırım desteği 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığının ilgili kuruluşu İller
Bankası (İLBANK), Bursa’ya son 
4 yılda 3 milyar 696 milyon liralık
yatırım desteğinde bulundu. 

Bursa’da trafik sorununa köklü çözümler
üretmek amacıyla raylı sistem, yeni yol, yol
genişletme, köprü ve kavşak yatırımlarını
aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, trafik yönetiminde çığır açacak yeni
bir projeyi devreye aldı. Büyükşehir Beledi-
yesi’nin TÜRKSAT işbirliğiyle hayata geçirdiği
Trafik Yönetim Merkezi’nde yapay zeka
başta olmak üzere teknolojik ve bilimsel
yöntemler ışında Bursa trafiği geleceğe
güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, beraberindeki TÜRKSAT Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet Savaş ile birlikte Bursa
trafiğinin tek merkezden yönetildiği Trafik
Yönetim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Bursa’da her geçen gün trafikteki araç sayısının
arttığını, bunun da çeşitli olumsuzluk ve
aksaklıklara yol açtığını hatırlatan Başkan
Aktaş, bunun önüne geçmek için çalışmalar
yaptıklarını, teknolojik ve bilimsel yöntemler

ışığında Bursa trafiğini geleceğe güvenle ta-
şımak adına ‘Bursa Kentsel Trafik Yönetim
Merkezi Projesi’ni başlattıklarını söyledi.

TEKNOLOJİK TAKİP
Trafik Yönetim Merkezi’nin çalışma sis-

temi hakkında bilgi veren Başkan Aktaş,
şehrin en yoğun 20 güzergâhındaki 90 kav-
şakta trafik mühendisliği çalışmaları yapıl-
dığını kaydetti. Proje kapsamında kameralar
yardımıyla kavşaklarda araç sayımları yapıldı.
Tespit edilen araç sayıları ile trafik mühen-
disliği kapsamında mikro ve makro simü-
lasyon yazılımları ile bu kavşaklar ve kav-
şakların oluşturduğu koridorlar bölgesel ola-
rak analiz edildi. Bu çalışma kapsamında
sinyal süre optimizasyon yazılımlarının kul-
lanılması ile mevcut kavşakların kapasiteleri
ve kapasite kullanım oranları hesaplandı.
Her kavşak için en az 2’şer tane alternatif
geometrik düzenleme önerisi oluşturuldu.
Bu önerilerin kapasite ve tahmini kapasite
kullanım oranları simüle edildi. Yeni sistemle
akıllı kameralar sayesinde her yöndeki araç-
ların sayısı tespit ediliyor. Kameraların gö-
remediği noktalardaki trafik yoğunluğunun
tespiti için ise araç takip cihazları kullanılıyor.
Kavşağa bağlı her yöndeki araç sayılarını ve
kuyruk boylarını bilen adaptif kavşak yönetim

sistemi, trafik ışıklarını tamamen araç yo-
ğunluğuna bağlı olarak yönetiyor.

DÜNYADA BİR İLK
Kavşak genelinde araçların ortalama bek-

leme süresini en aza indiren sistem, hareketli
araç verisi ile yoğunlukları ve kavşaklar ara-
sındaki hız verilerini inceleyerek kendi içeri-
sinde çalıştırdığı algoritmalar ile kavşaklar
arası koordinasyonu sağlayarak kavşakları
en verimli şekilde çalıştırıyor. Tüm dünyada
uzunca bir süredir yapılabilirliği tartışılan
bu teknolojik sistem, ilk defa Bursa’da hayata
geçirilmiş oldu. Ayrıca hareketli araç verisi
ile şehir içerisindeki hareketliliği tespit etmek
için şehirde başlangıç - varış matrisleri oluş-
turuluyor. Bu sayede trafikte gezen araçların
yüzde kaçının nereden gelip hangi güzergâh
üzerinden nereye gittiği tespit ediliyor. Böy-
lelikle şehir makro ve mikro ölçekte daha
detaylı incelenerek, nerede ara bağlantı yolları
yapılmalı, nerede nasıl bir yapılaşma olmalı,
trafik hangi güzergâhlardan nasıl yönetilmeli,
bunların hepsi tespit edilebilecek. Şu anda
en teknolojik verilerden biri olan bu sistem
ile Türkiye’de trafiğine ve şehrin gelişimine
de yön veren ilk şehir Bursa olacak.

TEK MERKEZDEN YÖNETİM
Proje kapsamında Bursa’nın en kritik

35 kavşağına adaptif sistemler kuruldu, 250
kavşak ise uzaktan kontrol edilebilecek
şekilde Trafik Yönetim Merkezi’ne bağlandı.
Adaptif sistemlerin kurulduğu 35 kavşakta
trafik yönetimi amacıyla 133 adet araç sayım
ve 21 adet balıkgözü kamera bulunuyor, bu
kameraların 25 tanesi deşarj tespit sistemi
olarak çalışıyor. Bu kameralar ile araçların
hareket tipine göre işgaliye değeri hesapla-
narak kavşakların dinamik olarak yönetilmesi
sağlanıyor. Yoğun olan yönün süresi uzatı-
lırken, yoğunluğu az olan yönlerin süreleri
kısaltılmaktadır. Merkeze bağlanan bu 250
kavşak ile kavşaklardaki hata durumları ile
kavşakların anlık durumları izlenebilecek
ve gerekli olması durumunda Trafik Yönetim
Merkezi’nden tüm kavşaklara müdahalede
bulunulabilecek. Proje kapsamında geliştirilen
deşarj tespit sistemleri ile kavşak ayrılış ko-
lunun kavşağı boşaltamaması hâlinde sistem
bunu tespit ederek ilgili kavşak ayrılış koluna
kırmızı ışık yakarak kavşak içinin kilitleme-
sinin önüne geçilecek. Bunlara ek olarak
proje kapsamında kritik noktalara kavşak
bölgesinin izlenmesi için 11 adet hareketli
kamera ve istatistiksel veri toplanması için
23 adet araç sayım kamerası montajları ya-
pıldı. Araç sayım kameraları ile şehrin kritik
noktalarında sürekli olarak araç sayımları
alınacak ve bu istatistiklere göre trafik dü-
zenlemeleri yapılacak. Sistemlerin kurulduğu
kavşaklardan günlük ortalama olarak 1 mil-
yon 750 bin aracın geçtiği belirlendi.

36 MİLYON LİRALIK 
YAKIT TASARRUFU
Trafik akış hızının anlık olarak düşmesine

neden olan araç arızası veya trafik kazası
gibi durumların artık anlık olarak merkezden
görülebileceğini ifade eden Başkan Aktaş,
“Böylece kaza, araç bozulması gibi trafiği
olumsuz etkileyen durumlar ve bu olayların
gerçekleştiği noktalar anlık olarak tespit edi-
lebilecek. Bu sayede operatörlerin ve kullanılan
algoritmaların müdahaleleri ile bu noktalarda
yaşanan olumsuzlukların etkileri ve bu olum-
suzluklara verilen tepki süreleri en aza indi-
rilmiş olacak. TÜRKSAT iş birliği ile gerçek-
leştirdiğimiz bu proje sonucunda seyahat
ve bekleme sürelerinin iyileştirilmesi ile yıllık
yaklaşık olarak 36 milyon TL’lik yakıt tasar-
rufu sağlanacak ve 390 bin tonluk da kar-
bondioksit salınımı azaltılacak. Projemiz,
tüm Bursa’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

MİNİBÜS DÖNÜŞÜMÜ HIZLANIYOR
Fiziki yatırımlar ve Trafik Yönetim Mer-

kezi gibi teknolojik yatırımların yanında
trafik yükünü azaltacak çalışmalara devam
ettiklerini de hatırlatan Başkan Aktaş, “Doğu
minibüslerinin özel halk otobüsüne dönü-
şümüyle alakalı Gürsu ve Kestel’le anlaştık.
Çirişhane’nin de büyük bir kısmıyla anlaştık.
Yaklaşık yüzde 15-16’lık bir araçla doğuda
dönüşümü başlatıyoruz. Yani şehrin batı
bölgesindeki yeşil otobüsler ve halk otobüs-
lerindeki standardı şehrin doğusunda da
sağlamış olacağız. Hem bu yatırımlar hem
de Trafik Yönetim Merkezi gibi teknolojik
bir yatırımla trafikte saat gibi işleyen bir
sistemi ortaya çıkarmak istiyoruz. Akıllı şe-
hircilik uygulamalarını hayata geçirmek nok-
tasında Bursa olarak öncü olmanın ayrıcalığını
yaşıyoruz” diye konuştu. (BÜLTEN)

Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin TÜRKSAT
işbirliğiyle hayata geçirdiği
Trafik Yönetim Merkezi ile
sadece Türkiye’de değil,
dünyada bir ilk, Bursa’da
gerçekleşti. Bursa’daki en
kritik 35 kavşağa adaptif
sistemlerin kurulduğu, 250
kavşağın ise uzaktan
kontrol edildiği sistem
sayesinde, hareketli araç
verisiyle kavşaklar
arasındaki hız verileri
inceleniyor, kavşaklar arası
koordinasyon sağlanarak
trafik akışı hızlanıyor.

Trafik yönetiminde Bursa’da
dünyada bir ilk! 

UİB verilerine göre 2022’de 5 milyar dolar 
ticari araç ve kamyon ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari
araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan
“eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” ihracatı
geçen yıl 5 milyar 53 milyon 950 bin dolar
oldu. AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı
derlemeye göre, otomotiv endüstrisi geçen yıl,
2021’e kıyasla yüzde 5,7 artışla 30 milyar 995
milyon 808 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.
Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından

olan “eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar”
dış satımı ise 2022’de, önceki yıla göre yüzde
5,15 daraldı. 2021’de 5 milyar 328 milyon 287
bin dolar olan hafif ticari araç-kamyonet ve
kamyon ihracatı, 2022’de 5 milyar 53 milyon
950 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl,
100’den fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye
satış gerçekleştiren “eşya taşımaya mahsus mo-
torlu taşıtlar” sektörünün otomotiv ihracatından
aldığı pay yüzde 16,3 oldu.  (AA)
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.444 - 5.490ALTIN: 1.165,25 / 1.165,45EURO: 20,4090 / 20,4185DOLAR: 18,8025 / 18,8123

Tarım sigortalarında, tarife fiyat-
larında indirim yapılırken teminat kap-
samı da genişletildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman
Bakanlığından edindiği bilgiye göre,
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
kapsamında düzenlenen sigortalarda
üreticilerin tercihleri gözetilerek çeşitli
düzenlemelere gidildi. Bu çerçevede,
Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife
fiyatında 87 üründe yüzde 15 indirim
yapılırken 23 üründe yüzde 10 ve 24
üründe yüzde 5 indirime gidildi. Buğday
tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı.
Don riskinde, don hasar prim oranı
düşük olan 5 üründe (incir, kestane,
avokado, altıntop, ahududu) yüzde
20,3, 2 üründe (Antep fıstığı, Trabzon
hurması) ise yüzde 10 indirime gidildi.
Hasar prim oranı yüksek 5 üründe
yüzde 5 (sofralık üzüm, elma, nektarin,
armut, dut), 1 üründe (ceviz) ise yüzde
10 tarife fiyatı artırıldı. Ayçiçeğinde
kuş zararı teminatı tarife fiyatı yüzde
0,05’ten yüzde 0,07’ye çıkarıldı. Köy
Bazlı Kuraklık Verim (KBKV) Sigorta-
sı’nda tarife fiyatı yüzde 10 artırıldı.
Ortalama tarife fiyatı, yüzde 9,16’dan
yüzde 10,06’ya çıkarıldı. KBKV Sigor-
tası’nda eşik verim oranı yüzde 80,
devlet desteği oranı yüzde 60 olarak
belirlendi. Bitkisel Ürün ve KBKV Si-
gortası’nda uygulanan çift poliçe indirimi
yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi. Ağaç
Sigortası’nda, aynı parselde hem ağaç
hem de ürün poliçesi olan parsellerde
yüzde 5 ağaç çift poliçe indirimi uygu-
laması getirildi. Kiraz ve vişnede teminat
başlangıcı ilk çiçeklenme evresinden
beyaz tomurcuk evresine alındı. Engi-
narda don riski isteğe bağlı ek teminat
olarak sigorta kapsamına dahil edildi.
Kavun ve karpuzda, fide döneminde
yeniden ekim dikime neden olacak don
riski hasarı teminat kapsamına eklendi.
Alçak tünellerde yaban domuzu zararı
riski yüzde 0,12 tarife fiyatıyla teminat
kapsamına alındı. Alçak tünelde yetişti-
rilen domates, biber, patlıcan, kavun ve
karpuz ürünlerinde fide döneminde ye-
niden ekim dikime neden olacak don
riski hasarı teminat kapsamına dahil
edildi. Kivi müşterek sigorta oranı, yüzde
30’dan yüzde 20’ye düşürüldü. Erik mua-
fiyet oranı, yüzde 20’den yüzde 15’e çe-
kildi. Kayısı müşterek sigorta oranı da
yüzde 35’ten yüzde 30’a indirildi. (AA)

Mobilya sektörü,
2022’de ihracatını
yüzde 11,2 artırdı

Türk mobilya sektörü, son yıllarda
ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye
yönelik faaliyetlerini hızlandırarak ya-
kaladığı istikrar sonucu yüzde 11,2
artış sağlayarak 4,7 milyar dolarlık
ihracata ulaştı. Mobilya Dernekleri
Federasyonu (MOSFED) açıklamasına
göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), Türkiye’nin geçen yıla ilişkin
ihracat verilerini paylaştı. Buna göre,
Türkiye’nin ihracatı 2022’de 254,2
milyar dolara yükseldi. Türk mobilya
sektörü, yıl boyunca bir yandan sektör
temsilcileri ile fuarlara katılırken, diğer
yandan mevcut pazarlarında etkin-
liklerini artıracak projeler yaparak ih-
racat rakamlarına önemli katkı sağladı.
Sektörün ihracatı, yüzde 11,2 artışla
4,7 milyar dolar oldu. Türkiye mobilya
sektörü ihracatının zirvesinde, 2021
yılında da ilk sırada olan Irak yer aldı.
538,4 milyon dolar ile ilk sırada bu-
lunan Irak’ı, 402,5 milyon dolar ile
Almanya takip etti. İsrail’e yapılan ih-
racat 243,7 milyon dolar olurken,
dördüncü sıradaki ABD’ye 240,8 mil-
yon dolar, beşinci sıradaki Fransa’ya
212,8 milyon dolarlık mobilya ihracatı
gerçekleştirildi. Geçen yıl ihracat payını
yüzde 70,29 ile en çok artıran ülke
Katar oldu. Katarlı firmalar, Dünya
Kupası sürecinde özellikle turistler
için yaptıkları yeni konut, otel ve res-
toran gibi birçok mekanda Türk mo-
bilyalarını tercih etti. (AA)

Tarım sigortaları
tarife fiyatlarında
indirim yapıldı 

BTSO tarafından geleneksel olarak
düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar
Ödül Töreni Merinos Atatürk Kültür
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu yıl 48.’si organize edilen Ekonomiye
Değer Katanlar Ödül Töreninde İhra-
cat, Sektör Liderleri, Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi kategorilerinde Bursa
ve ülke ekonomisine değer katan şahıs
ve firmalar ödüllerini Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Ba-
kanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı
Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer, kent protokolü
ve BTSO yönetim kurulu, meclis ve
komite üyeleri ile iş dünyası temsilcileri
katıldı.

“TÜRK SANAYİSİNİN 
LOKOMOTİF KENTİ BURSA”
Son olarak Türkiye’nin otomobili

TOGG’un üretim tesisini Bursa’nın
ve Türkiye’nin hizmetine sunduklarını
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Türk sanayisinin lokomotif şehri
Bursa’nın marka değerini artıracak,
ekonomik potansiyelini harekete ge-
çirecek her türlü projeyi destekledik.
Rabbim sağlık ve ömür, milletimiz
de yetki verdikçe Bursa’ya ve Bursalı
kardeşlerimize hizmet etmeyi sürdü-
receğiz.” dedi.

“BURSA’NIN MARKA DEĞERİNİ 
ARTIRACAK HER TÜRLÜ 
PROJEYİ DESTEKLEDİK”
Bursa’nın kadim tarihiyle, kültü-

rüyle, göz kamaştıran mimari eserle-
riyle, tabi güzellikleriyle Türkiye’nin
sembol şehirlerinin başında geldiğini
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bur-
sa’ya hizmet etmeyi, millete şükran
borcunu ödemenin yanında ecdadın
emanetine sahip çıkma misyonunun
da bir gereği olarak gördüklerini söy-
ledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’ya
da sık sık geldiklerini, vatandaşlarla
hasbihal ettiklerini, iş dünyası ve sivil
toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek
taleplerini dinlediklerini, varsa sıkın-
tılarını çözüme kavuşturduklarını an-
lattı. Projeleri yerinde takip ederek,
süratle neticelendirilmelerini sağla-
dıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Gençlerimiz, kadınlarımız,
çiftçilerimiz, işçilerimiz ve toplumu-
muzun diğer kesimleriyle yaptığımız
buluşmalarla milletimizle olan gönül
bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu
amaçla sadece son bir yıl içerisinde
Bursa’yı 3 kez ziyaret ettik. Bursa’ya
her gelişimizde şehrimiz ve ülkemiz
için tarihî önemde birçok yatırımı hiz-
mete açtık.” diye konuştu.

“BAŞARI HİKAYELERİ YAZDIK”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İb-

rahim Burkay, göreve geldikleri 2013
yılından bu yana ‘Bursa Büyürse Tür-
kiye Büyür’ vizyonuyla kentin ve ül-
kenin daha güçlü yarınlara ulaşması
için tek vücut olarak başarı hikayeleri
yazdıklarını söyledi. Türkiye’nin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde pandeminin ve uluslar-
arası krizlerin olumsuz etkilerini en
yoğun şekilde hissedildiği 2021 yı-
lında, dünya ortalamasından nere-
deyse iki kat fazla büyümeyi başar-
dığını kaydeden Burkay, “2022 yılında
yüzde 6,2 gibi yüksek bir performansı
yakaladık. İhracatta 254 milyar do-
larlık rekor seviyeye ulaştık. Küresel
ticaretten aldığımız pay ilk kez yüzde
1’in üzerine çıktı. Gerek iş dünyamıza
sunmuş olduğunuz destekler, gerekse
de diş politikada attığınız stratejik
adımlar, ülkemize büyük kazanımlar
sağladı. Bugün potansiyelinin farkına
varan, daha da önemlisi bu bilinçle
her alanda büyük atılım içinde olan
iddialı bir Türkiye var. Ülkemizin her
bir ferdi için büyük kazanım olan bu
yüksek özgüven, krizlerle boğuşan
değil, krizleri yöneten ve fırsatlara
yönelen bir yaklaşımı da beraberinde
getirmiştir. Devletimizin iş dünyamız
ile iş birliği içerisinde sürdürdüğü
ekonomi politikaları ve girişimcileri-
mizin gayreti ile yüksek enflasyonun

kırıldığı ve cari açığın sorun olmaktan
çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak
idealidir.” dedi.

“BURSA’YI YENİ NESİL 
ENDÜSTRİ ALANLARIYLA 
GELİŞTİREBİLİRİZ”
Başkan Burkay, Bursa ve Türki-

ye’nin idealleri yolunda konjonktürel
nedenlerden kaynaklı hız kaybı dö-
nemlerine rağmen bu toprakların ge-
leceğine olan inancın asla sarsılma-
yacağını kaydetti. “Yenilikçi üretim,
nitelikli istihdam ve katma değerli
ihracat her zaman temel önceliğimiz
olmaya devam edecektir.” diyen Başkan
Burkay, “Bursa’nın tarihi ve kültürel
mirası ile doğal zenginliklerini değere
dönüştürmeye devam edecek ve ge-
leceğe taşıyacak olan yerel kabiliyet-
lerimizdir. Bursa’mız, sanayi üreti-

minde orta yüksek ve ileri teknoloji
payını yüzde 56’ya yükseltmiş, ihra-
catının kilogram değerini 4,5 dolara
çıkarmayı başarmış bir kenttir. Ancak
son 4 yıldır 16 milyar dolar düzeyin-
deki ihracat rakamına takılı kalarak,
orta ihracat sendromuna yakalanan
Bursa’yı mekânsal planlamaya dayalı,
TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi yeni
nesil endüstri sahalarıyla geliştirebi-
liriz.” ifadelerini kullandı.

“TEKNOSAB’DAKİ YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAYNAKLARI 
BURSA’YA GÜÇ KATACAK”
Başkan Burkay, 25 milyar dolarlık

yatırım planı doğrultusunda ülkeye
kazandırılan TEKNOSAB’ın yüksek
teknoloji odaklı üretimi, güçlü altyapısı,
ulaşım bağlantıları ve yenilenebilir
enerji kayrakları ile Türkiye’ne öncü
ve yeni ekonomi modelinin anahtarı
olan dev bir proje olduğunu söyledi.
Türkiye’de bir ilke imza atarak 4 yıl
gibi kısa sürede kuruluş alt yapısının
tamamlandığı bölgede açılışı gerçek-
leşen 6 fabrikanın üretime başladığını

ifade eden Burkay, “Yenilenebilir enerji
kaynaklarından en üst düzeyde fay-
dalanacağımız TEKNOSAB’da fabri-
kalarımızın çatılarındaki güneş panel-
leri ile elektrik enerjisi de üretiyoruz.
Tüm organize sanayi bölgelerimizin
ortağı olduğu enerji şirketimize YEKA
arazilerinin tahsis edilmesi durumunda
Bursa sanayisinin ihtiyaç duyduğu
enerjinin önemli bir kısmını yenile-
nebilir kaynaklardan karşılayabilecek
yatırım gücüne de sahibiz” açıklama-
larında bulundu.

“YENİ YATIRIM ALANLARIYLA 
DAHA REKABETÇİ BURSA”
Başkan İbrahim Burkay, Bursa’nın

10 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümü
içinde binde 8’lik payına rağmen, kent
ekonomisine yüzde 46 gibi yüksek se-
viyede katma değer sağlayan sanayinin

ölçek ekonomisine uygun, kapasite
artışına imkân sağlayacak yeni yatırım
alanlarıyla desteklenmesi, Türkiye Yüz-
yılının çok daha parlak bir geleceğe
taşıyacağını vurguladı. Başkan Burkay,
“Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde
ve kent dinamiklerimizin destekleriyle
oluşturulacak yeni yatırım alanlarını
hayata geçirdiğimiz takdirde 4 yılda
bugünkünün 4 katı yatırımı kentimize
kazandırmayı Bursa iş dünyası olarak
taahhüt ediyoruz. İçinde bulunduğu-
muz zorlayıcı tüm koşullara karşın
firmalarımızın yatırım talepleri, Bur-
sa’mızı daha rekabetçi ve daha üretken
bir yapıya kavuşturmak adına moti-
vasyonumuzu her geçen gün artır-
maktadır. Devletimiz tarafından hayata
geçirilen köprü, otoyol ve hızlı tren
gibi dev ulaşım projeleri ile lojistik
anlamda önemli bir kesişme nokta-
sında bulunan Bursa’mıza lojistik mer-
kezler kazandırmayı, ayrıca organize
ticaret bölgeleri oluşturmayı da amaç-
lamaktayız.” dedi. 

(BÜLTEN)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, Kanal 7'deki "Başkent Kulisi"
programında gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.İsveç'te Türkiye'nin
Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-
ı Kerim yakılmasının özgürlük adı al-
tında İslam düşmanlığının açık şekilde
ortaya konulan bir hareketin
sembolü olduğunu vurgu-
layan Nebati, "Böyle al-
çakça, namussuzca, 'çağ-
daş barbarlık' adı altında
yapılan bu hareketler sa-
dece İslam dünyasına de-
ğil, insanlığa karşı ya-
pılmıştır. Bizim kutsal
kitabımız Kur'an-ı Ke-

rim, tüm insanlığa hitap
eden bir kitaptır. Onu yak-
ma cesareti sadece Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları-
na değil, tüm İslam ve in-
sanlık alemine yapılmış bir
operasyondur. Bunlar la-

netlidir ve bu bir özgürlük
değildir, nefret suçudur. Şu

anda yaptıkları bir barbar-
lıktır." diye konuştu. Ne-
bati, hazırladıkları her
bütçede Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın talimatı doğrul-
tusunda bütçe disipli-
ninden asla taviz ver-

mediklerini dile getirdi.Bütçenin uzun
zamandan sonra faiz fazlası verdiğine
işaret eden Nebati, şöyle devam etti:
"Son 5-6 yıldır bütçe faiz fazlası verme-
mişti. EYT'nin geleceği çok açıktı, biz
bunun önden tedbirini aldık. 5 milyona
yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak.
Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabi-
lecek. EYT için bütçede kaynağı oluş-
turduk, rahatız. EYT, bütçe üzerinde
yüktür şimdi ama bu yükün karşılan-
masının iyi hesaplanması ve buna göre
altyapısının da oluşturulması lazım. En
önemli noktası da burası. Rakam ver-
meyeyim ama biz EYT'nin kaynağını
oluşturarak yeni yıla girdik." 

(AA)

Nebati: "EYT için bütçede kaynağı oluşturduk"
Bakan Nebati "5

milyona yakın
Emeklilikte Yaşa

Takılanların
emeklilik hakkı

doğacak. Bunların
yüzde 40'ı bu yıl

emekli olabilecek.
EYT için bütçede

kaynağı oluşturduk.
Rakam vermeyeyim

ama biz EYT'nin
kaynağını

oluşturarak yeni
yıla girdik" dedi.

Bursa iş dünyasının çatı
kuruluşu Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası
tarafından düzenlenen
48. Ekonomiye Değer
Katanlar ödül töreni
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla
gerçekleştirildi.
Törende, İhracat, Sektör
Liderleri, Gelir Vergisi
ve Kurumlar Vergisi
kategorilerinde 39 ödül
sahiplerini buldu. 

Ekonomiye değer katanlar
ödüllerini aldı

Bu yıl 48.’si düzenlenen Ekonomiye
Değer Katanlar Ödül Töreninde İhracat
kategorisinde Oyak Renault, Gelir Ver-
gisinde Şükrü Karagül, Kurumlar Vergisi
kategorisi ve Sektör Lideri olarak
Özdilek Alışveriş Merkezleri ödüllerini
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden alındı. Gecede ihracat kate-
gorisinde ödül alan firmalar Oyak Re-
nault, Tofaş, Bosch, Aunde Teknik,
Borçelik, Döktaş Dökümcülük, Karsan,
Sönmez Çimento ve Durmazlar Makine;
Kurumlar ve Gelir Vergisinde ödül alan-
lar Bursagaz, Contitech Lastik, Göliplik

Şeremet, Polyteks, Pro Yem, Rollmech
Automotive, Rudolf Duraner, Atila Efe,
Hikmet Oral, Mehmet Celal Gökçen,
Sabahattin Gazioğlu ve Şükrü Karagül
oldu. Sektör Liderleri kategorisinde ise
Beyçelik Gestamp, Burkay Kimya, Bursa
Çimento, Burulaş, Çilek Mobilya,
Ekonomik Yetkili Müessese, Eskapet Am-
balaj, Gemport Gemlik, Karataş Sac, Kor-
teks Mensucat, Nurel Medikal, Serra
Sünger, Sultan Yetkili Müessese, Sütaş,
Türk Prysmian, Özdilek Alışveriş Merke-
zleri, Yazaki Systems ve Yeşim Satış
Mağazaları ödüle layık görüldü.
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, altılı masanın cumhurbaşkanı
adayına ilişkin “Mesele kimi aday göstere-
ceğiniz meselesi değil. Mesele hangi fikirler
etrafında milletin önüne çıkacağınız ve
2023’te ekonomiden, dış politikaya, terörle
mücadeleden Türkiye’nin yeni toplumsal
mutabakatlarına kadar ne söyleyeceğinizi
millete açık bir şekilde söylemenizdir.” dedi.
Kurtulmuş, Samsun’daki temasları kapsa-
mında bir otelde gazetecilerle bir araya
geldi. Türkiye’nin dört bir tarafında vatan-
daşlarla buluşarak başlattıkları seçim kam-
panyasını güçlü bir şekilde sürdürdüklerini
söyleyen Kurtulmuş, AK Parti’ye olan ilgi
ve teveccühten duydukları memnuniyeti
dile getirerek, “AK Parti’nin trendi yükseliyor.
Türkiye’nin her yerinde 2023’e doğru Sayın
Cumhurbaşkanımıza olan destek artıyor.”
diye konuştu. Mayıs ayında gerçekleştirilecek
seçimde milletin “Türkiye Yüzyılı”nın ka-
pılarını açarak, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı
seçeceğini ifade eden Kurtulmuş, “Cumhur
İttifakı ve AK Parti büyük bir çoğunlukla
parlamentoda çoğunluğu elde edecek ve
Türkiye bu istikametteki yürüyüşüne devam
edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.
Seçimlerin iki açıdan çok önemli olduğunu
belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Bun-
lardan bir tanesi 20 yıldır yapılan eser ve
hizmet siyasetinin millet tarafından onay-
lanacağı, ibra edileceği bir seçim olacaktır.
İkincisi ise Türkiye’nin istikamet tayininin
gerçekleştirileceği bir seçim olacaktır. Onun
için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya çıkı-
yoruz. Siyasette büyük hedefleri olan, büyük
amaçları olan, büyük rüyaları olan, büyük
ülküleri olan siyasi hareketler başarılı olur.
Türkiye bu 20 yıllık süre içinde yeniden
büyük, güçlü Türkiye olma istikametinin
altyapısı hazırlanarak belli seviyeye gelmiştir.
Şimdi inşallah Türkiye yeni bir döneme gi-
diyor. Yeni bir safhaya geçiyor, yeni bir
evreye geçiyor ve bu Türkiye Yüzyılı olarak
adlandırdığımız, özetle söylemek gerekirse,
Türkiye’nin sözünün güçlü, gücünün etkili
olduğu bir yüzyılın inşası sürecidir. Bunun

kapıları da 2023 seçimleriyle birlikte açıla-
caktır. Ümit ediyoruz milletimiz büyük bir
destekle, büyük bir ferasetle önümüzdeki
seçimlerde bu istikamet tayinini de başarılı
bir şekilde yapacak ve Türkiye, Allah’ın iz-
niyle, önümüzdeki dönemde Cumhuriye-
timizin ikinci yüzyılında çok daha güçlü,
çok daha büyük, sözü etkili, gücü tesirli bir
Türkiye haline gelecektir.”

“BU GÖSTERİ AVRUPA İÇİN DE 
BİR ALARM ZİLİDİR”
Kurtulmuş, Türkiye’nin güçlü Türkiye

olmasından rahatsız bazı Avrupa ülkelerinin
Türkiye düşmanlarına zemin hazırladığını
ifade etti. Geçen hafta İsveç’te, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketinin
asıldığını, Türkiye’nin Stockholm Büyük-
elçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakma ey-
lemleri yapıldığını anımsatan Kurtulmuş,
“Kendilerinin şunu bilmeleri lazım. Bu bir
gösteri değil. Bu bir ifade özgürlüğü değil.
Bu bir hak değildir. Dünyanın hiçbir yerinde,
hiçbir kimsenin başka bir dinin kutsalına
açıkça alenen hakaret etme hakkı, demo-
kratik bir hak olamaz. Yoksa dünya yaşa-
nabilir bir yer olmaktan çıkar. Herkes kar-
şısındaki inançlara düşmanlık yapar, inanç-
ların mensuplarının değerlerine hakaret
eder. Bu gösteri Avrupa için de bir alarm
zilidir.” görüşünü paylaştı.

“YABANCI DÜŞMANLIĞI AVRUPA 
KITASINDA AÇIK BİR İSLAM 
DÜŞMANLIĞI ŞEKLİNE DÖNDÜ”
Kurtulmuş, bu yapılanların, İslam’a

ve Müslümanlara zarar veremeyeceğini,
eylemleri yapanların kalplerindeki kö-
tülüğü ortaya koyduğunu kaydederek,
şunları dile getirdi: “İslam dünyasının
her yerinde Müslümanlar bu iğrenç sal-
dırının karşısında şerefli bir şekilde du-
rurlar. Örneğin Türkiye’de bu sabah 90
bin camimizde milyonlarca
Müslüman bir ara-
ya gelerek inanç-
larına, Kur’an-ı
Kerim’e sahip
çıktı. Türkiye
ilk andan iti-
baren çok üst
perdeden
bu konuy-
la protes-
tosunu,
telini-

ni, lanetlediğini ortaya koymuş oldu. Gerekli
adımlar da atılacaktır. İşin bir tarafı böyle.
Tarih boyunca İslam’a ve Müslümanlara
saldıranlar hep oldu, hepsi de cevaplarını
aldılar, hepsi de bir şekilde tarih sahnesinden
silindiler. Şunu söylemek isterim, uzun bir
süredir Avrupa da Batı dünyası da Amerika
da maalesef bu kervana katıldı. Önemli bir
yabancı düşmanlığı, ötekileştirme, kendisine
benzemeyeni bir şekilde karşı tarafta görme,
hatta onları ikinci, üçüncü sınıf insan gibi
görme hastalığı ortaya çıktı. Yabancı düş-
manlığı Avrupa kıtasında açık bir İslam
düşmanlığı şekline döndü. Uyarıyoruz böy-
lesine faşistlerin önünü açarsanız Avrupa’nın
merkezi siyaseti zehirlenir ve en büyük
zararı Avrupa halklarına verirsiniz. Bize
bir şey olmaz. Biz güçlü büyük Türkiye is-
tikametinde yürüyoruz. Biz değerlerimizi,
inançlarımızı korumasını bilen bir milletiz.
Bu anlamda esas tehlike çanları Avrupa
için çalıyor. Karşısına, farklı olana, öteki
olana tahammül edemeyen bir Avrupa
zaten kendi tarihinde olduğu gibi on yıllarca,
yüz yıllarca sürecek savaşların kapısını ara-
lıyor demektir. Bu ateş sadece kutsal bir
kitabın yakılması değil, içten içe Avrupa’yı
yakan bir ateştir. Daha fazla bu ateşi sön-
dürmeye niyet etmezlerse çok açık söylü-
yorum Batı dünyasını yakacak bir ateştir.
Türkiye olarak konunun yakından takipçisi
olacağız ve sonuna kadar bunun hesabını

vereceklerini ifade etmek is-
tiyorum.” Kurtulmuş, ola-

yın kendisinin başlı ba-
şına çirkin ve nerede
yapılırsa yapılsın lanet-
lenecek bir eylem oldu-
ğunu, ancak eylemin
Türkiye Büyükelçiliğinin

önünde olmasının başka
bir anlam taşıdığını akta-

rarak, eylemle Türkiye’nin 2
milyarlık Müslü-

man dünya-
sının ön-
cüsü ve
önderi ol-
duğunu
belirttik-
lerini de
vurgu-
l adı .

“EĞER BÖYLE GİDERSE İSVEÇ’İN 
NATO’YA GİRME MESELESİ 
TÜRKİYE TARAFINDAN ASLA 
ONAYLANMAYACAK”
Numan Kurtulmuş, İsveç’in, NATO

üyeliği konusunda Türkiye’nin desteğinden
çok uzak olduğunu da belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bu saldırı bir kere daha
gösteriyor ki maalesef İsveç teröre destek
vermekten vazgeçmediğini bir şekilde gös-
teriyor. Türkiye, sözüne sadık bir ülkedir.
Çok mu zor orada bulunun PKK’nın ya da
FETÖ’nün elebaşısı teröristleri Türkiye’ye
teslim etmek. Bunların kim olduklarını
gayet iyi biliyorlar. Terör örgütlerinin hem
de seçime az bir süre kala Sayın Cumhur-
başkanımızı hedef alarak yaptığı saldırıları
önlemek çok mu zordur? Öyle görülüyor
ki bir tarafta masada bizle müzakere ederken
diğer taraftan terörle olan yakın arkadaş-
lıklarını da asla sonlandırmak istemiyorlar.
Çok açıktır eğer böyle giderse İsveç’in
NATO’ya girme meselesi Türkiye tarafından
asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte
İsveç’ten imzaladıkları yükümlülükleri
yerine getirmesini bekleyecektir.” Türkiye
için 2023 seçimlerinin çok daha önemli
hale geldiğinin altını çizen Kurtulmuş,
“Türkiye ekonomisiyle, dış politikasıyla,
kültürüyle, sanatıyla, demokrasisiyle top-
lumsal yapısı ve toplumsal bütünleşmesiyle,
eğitimiyle her alanda çok daha büyük
Türkiye olma ideali etrafında yürüyüşünü
sürdürecektir. Türkiye Yüzyılı sadece bir
slogan olarak değil, 85 milyon vatandaşı-
mızın önüne bir hedef olarak konulmuştur.
Anadolu’da vatandaşımızın da gördüğü bu
hedef önemli bir milli hedef olarak benim-
senmiştir. Milletimiz inşallah bu anlamda
bu yürüyüşü anlamlı bir şekilde sürdürmek
için imkan ve fırsat verecektir.” dedi.

“BU 2 ARTI 4’LÜ MASADA ALLAH 
AŞKINA HERHANGİ BİR KONUDA 
ORTAK FİKİR VAR MIDIR”
Kurtulmuş, siyasetin rekabet işi oldu-

ğunu, karşılarındaki siyasi rakiplerin güçlü
ve siyasi yarışa renk katacak potansiyelde
olmalarını istediklerini, ancak bunun kar-
şılığını bulamadıklarını belirtti. Altılı masaya
yönelik eleştirilerde bulunan Kurtulmuş,
“Maalesef özellikle son iki yıldır çeşitli uya-
rıları dile getirmemize rağmen altılı masa
aslında, 2 artı 4 de diyebiliriz 2’si esas 4’ü
teferruat olan bu masa, maalesef sürekli

kendi iç çekişmelerini, sürekli ‘Ahmet mi
aday olsun Mehmet mi aday olsun’ tartış-
malarını yaparak gündemi işgal etmektedir.
Biz de iki yıldır hep şunu söylüyoruz?
Mesele kimi aday göstereceğiniz meselesi
değil. Mesele hangi fikirler etrafında milletin
önüne çıkacağınız ve 2023’te ekonomiden,
dış politikaya, terörle mücadeleden Türki-
ye’nin yeni toplumsal mutabakatlarına
kadar ne söyleyeceğinizi millete açık bir
şekilde söylemenizdir. Burada siyasetin dı-
şında soruyorum. Bu 2 artı 4’lü masada
Allah aşkına herhangi bir konuda ortak
fikir var mıdır?” ifadesini kullandı. Gaze-
tecilerin sorularını da cevaplayan Kurtulmuş,
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Da-
vutoğlu’nun, altılı masadan seçilecek cum-
hurbaşkanının, kendi taleplerini yerine ge-
tirmemesi üzerine kriz çıkacağından bah-
setmesiyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi:
“Türkiye zaten kararsız hükümetlerden,
koalisyon içindeki çatışmalardan çok çekmiş
bir ülkedir. Zaten Türkiye durduk yere
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmedi. Rah-
metli Menderes ve Özal’ın iktidarını dışarıda
bıraktığımızda 1950’den 2002’ye kadar
olan hükümetlerin ortalama ömrü 16 aydır.
Türkiye’ye gelen yabancı heyetlerin, hükü-
met ortaklarının her birisi ayrı olduğu için
her birisiyle ayrı görüşmeler yaptığı günleri
hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi
ile sandığın açıldığı akşam hükümetin ku-
rulmasını sağlayan son derece aktif son
derece verimli bir hükümet sistemine ge-
çilmiş oldu. Altılı masanın halktan yüzde
56 destek alma ümitleri çok zayıf olduğu
için hep meseleyi küçük pazarlıklar ve he-
saplar üzerinden sürdürmeyi düşünüyorlar.
Karar alacaksınız, karar alan 6 kişi bir araya
gelecek, imzalayacak ve öyle karar alacak-
sınız. Artık eski hükümet pazarlıklarının,
koalisyon pazarlıklarının, belli etkin çev-
relerin siyaset üstündeki etkilerini özle-
yenlerin, kusura bakmasınlar özlemleri
kursaklarında kalacak. O kadar derin fikir
ayrılıkları var, belli noktaya gelemiyorlar.
Türkiye siyaseti için anlaşılmaz hazin bir
tekliftir ve zaten bu çıkışla masanın içindeki
diğer ortakları da rahatsız ediyor. Garibim
Kılıçdaroğlu da ne desin, tabii ki herkesin
oyu birdir manasına gelen, ‘herkesin bir oyu
vardır’ diyerek meselenin üstünü kapatmaya
çalıştı ki çatlak büyümesin diye.”  (AA)

Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı
Metro Hattı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada,
İstanbul’a tarihi öneme sahip yeni bir eser ka-
zandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gu-
rurunu yaşadığını söyledi. Kağıthane istasyo-
nundan başlayıp İstanbul Havalimanı’na kadar
uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu
metro hattının İstanbul’a ve ülkeye hayırlı ol-
masını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Günde
800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde
Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 da-
kikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz ver-
diğimiz şekilde İstanbul’un hizmetine bir an
önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme
makinesi birden kullandık. Kendi içinde pek
çok rekora imza atılan metromuzun inşaat
süreci, yerli ve milli mühendislik başarılarıyla
dopdolu, gurur verici bir eserin ülkemize ka-
zandırılması hikayesidir. TRT’mizin belgesel-
leştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan sey-
redebilirsiniz. Bundan 3 yıl önce ilk kaynak tö-
renine, birkaç ay sonra tünelin Gayrettepe’ye
ulaşma sevincine, yaklaşık 1,5 yıl önce ilk tek
sürüşüne şahitlik ettiğimiz metromuzu bugün
hizmete veriyoruz.”

“TÜRKİYE METRO HATTI İNŞASINDAKİ 
GÜCÜNÜ VE KABİLİYETİNİ 
TÜM DÜNYAYA İSPATLAMIŞTIR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete alınan

metro hattını Kağıthane’de Mahmutbey met-
rosuyla entegre ettiklerine dikkati çekerek,

birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu metrobüs
durağıyla da birleştireceklerini ifade etti. Hızlı
tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyali-
zasyon sisteminin TÜBİTAK işbirliğiyle ASELSAN
tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan,
şöyle konuştu: “Metroda çalışacak yerli tasarım
ve üretim araçları da yine yerli bataryayla görev
yapacak. Türkiye bu projeyle metro hattı inşa-
sındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya is-
patlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalima-
nı’ndan başlayıp Arnavutköy’den Halkalı’ya ine-
cek metro hattı projemizdeki çalışmalar da sü-
ratle devam ediyor. Bunların yanında Bakır-
köy-Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeş-
me-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatların-
daki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri
tamamladığımızda İstanbul’un raylı sistem ağını
380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız. İs-
tanbul’da ilk metro hattının işletmeye açıldığı
1989 yılından sonra en büyük projeler bizim
dönemimizde başladı ve sonrasında devam ettik.
Son yıllarda devreye giren metro hatlarının da
neredeyse tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığımızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu
yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tara-
fından yürütülen projeleriyle İstanbul, dünyada
en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler ara-
sında ilk sırada bulunuyor.” 

(AA)

Erdoğan: “İstanbul’u 
kimsenin insafına

bırakamayız”Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip

Erdoğan, “Ülkenin
ortak değeri olan bu

şehri, her türlü
mülahazanın ötesinde

söylüyorum,
kimsenin insafına

bırakamayız.” 
dedi.

Kağıthane’ye Kağıttepe diyenlerden, Paris’i
bildikleri kadar İstanbul’u bilmeyenlerden
fazla bir şey beklemediğini ifade eden
Erdoğan, “Ülkenin ortak değeri olan bu şehri,
her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum,
kimsenin insafına bırakamayız.” açıklamasında
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dev-letin
kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul
Havalimanı, bugün Avrupa’nın en yoğun,
dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk
sırada yer alıyor.” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir tanesi ne diyor?
‘Bunda sürücü yok mu?’ Biz zaten 10 adet
sürücüsüz metro adımını attık ama bunların
haberi yok.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun
bir ay süreyle ücretsiz olacağının müjdesini
de açılış konuşmasında duyurdu. 

“ÜLKENİN ORTAK DEĞERİ
OLAN BU ŞEHRİ, KİMSENİN
İNSAFINA BIRAKAMAYIZ”

Kurtulmuş: “Mesele aday değil, hangi
fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır”

AK Parti Genel
Başkanvekili Kurtulmuş,

Mesele kimi aday
göstereceğiniz değil.
Mesele hangi fikirler

etrafında milletin önüne
çıkacağınız ve 2023’te

ekonomiden, dış
politikaya kadar millete

açık bir şekilde
söylemenizdir.” dedi.
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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro
Hattı açılış törenine katılan TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop, burada yaptığı ko-
nuşmada, 1986’dan 1991 yılına kadar
öğrencilik yıllarını İstanbul’da geçirdiğini
anlatarak, o günün İstanbul’u ile bugünün
İstanbul’u arasında katbekat fark oldu-
ğunu dile getirdi. Bugün çok büyük bir
projenin, metro hattının açılışını yap-
tıklarını belirten Şentop, şöyle konuştu:
“Bu büyük hizmetlerle son 20 yılda Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul’a
ve Türkiye’ye çağ atlatacak düzeyde
büyük projelerle mesafeler alındı. 21.
yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak inşallah.
Yeniden büyük Türkiye’yi tesis edip dün-
yanın yeni düzeninde aktif rol oynayan
büyük Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılı’yla yeni
bir dünyayı kuracak adımları atacağız
inşallah. 5 yıldır yürütülen çok büyük
çalışmaların meyveleri bu aylarda önü-
müze çıkıyor. Bu büyük açılışlarla adım-

larla bütün Türkiye’nin, bütün dünyanın
göreceği büyük projeler gün yüzüne çı-
kıyor.” Şentop, konuşmasını, projede
emeği geçenlere teşekkür ederek bitirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıl-
dırım da kazandırılan eserlerin İstanbul’a
etkisine vurgu yaparak, “Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde son 20 yılda yüz
yıllık eserleri Türkiye’mize, İstanbul’a
kazandırmanın mutluluğunu sizlerle be-
raber yaşıyoruz. Kağıthane-İstanbul Ha-
valimanı Metro Hattı hayırlı uğurlu ol-
sun.” ifadesini kullandı. Yıldırım, açılan
metro hattının birçok ilke ve yeniliklere
sahip olduğuna dikkati çekerek, hattın
ilerleyen günlerde Halkalı, Arnavutköy
ilçelerine de uzanacağını söyledi. (AA)

Türkiye Ermenileri Patrikliği,
İsveç’te Türkiye’nin Stockholm
Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Ke-
rim’in yakılmasına ilişkin kınama
mesajı yayımladı. Türkiye Erme-
nileri Patrikliğinin sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada,
İsveç’te İslam aleminin kutsal ki-
tabı Kur’an-ı Kerim’i yakma te-
şebbüsünün, derin infial uyandır-
dığı belirtildi. Açıklamada, hiçbir
nedenle izah edilemeyecek bu men-
fur hareketin, sadece İslam dinine
mensup olanların dini duygularını
rencide etmekle kalmadığına vurgu
yapılarak, şunlar kaydedildi: “Bu-
nun yanı sıra farklı inançlara men-
sup insanlar arasında düşmanlık
duygularını körüklemeye matuf
hareketler olduğu göz ardı edile-
mez. Demokrasi, özgürlük ve insan
haklarıyla kesinlikle bağdaşmaya-
cak bu hareketin, bu duyguları
paylaşan kişiler tarafından kabul
görmeyeceği muhakkaktır. Başta

Türkiye Ermenileri Patriği Kada-
setli Sahak II Hazretleri olmak
üzere Ruhani Meclis, ruhaniler,
vakıf yönetim kurulları ve Türkiye
Ermenileri cemaati, yapılan bu
çağdışı hareketi esefle kınamak-
tadırlar.” Dünyanın, çeşitli sorun-
larla boğuştuğu bugünlerde sev-
giye, huzura, barışa ne kadar muh-
taç olduğunun bilindiğine işaret
edilen açıklamada, “İnsanların din,
dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin
dünyamızın sorunlarına sorun ka-
tacak hareketlerden sakınmaları-
nın ve var güçleri ile arzu edilen
huzur ortamının sağlanmasına
hizmet etmelerinin daha doğru
olacağını hatırlatıyoruz. Tanrı’nın
ilahi hikmeti ile bu yolda çalışacak
olanlara önderlik etmesi için dua
ediyoruz.” görüşüne yer verildi.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak
Maşalyan da söz konusu açıkla-
mayı, Twitter adresinden paylaştı.
(AA)

Diyarbakır anneleri, dağa
kaçırılan çocukları için HDP il
binası önündeki oturma eyle-
mine devam ediyor. Çocukları-
nın dağa kaçırılmasından
HDP’yi sorumlu tutan ailelerin
3 Eylül 2019’da başlattığı otur-
ma eylemi, 1239 gündür sürü-
yor. Van’dan oğlu Mikail Erdinç
için Diyarbakır’daki eyleme ka-
tılan Yusuf Erdinç, oğlunun 8
yıl önce Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğren-
cisiyken HDP tarafından kan-
dırılarak dağa kaçırıldığını söy-
ledi. Baba Erdinç, “4 yıldır bu-
radayım ve 2015’ten beri oğlu-
mun peşindeyim. 4 yıl değil,
24 yıl da beklesem oğlum gel-
meden bu çadırı terk etmeye-
ceğim ve oğlumun peşini bı-
rakmayacağım. Ölsem de oğlu-
mun peşini bırakmayacağım.
Ben oğlumu istiyorum, oğlumu
getirip bana versinler.” diye ko-
nuştu. Oğluna teslim olması
için çağrıda bulunan Erdinç,
“Oğlum sen okumuş bir insan-
sın, senin orada ne işin var?
Elindeki kalemi kırdılar, eline
silah verdiler. HDP milletvekil-
lerinin çocukları Avrupa’da, sen
dağlarda taşların arasındasın.
Sen gelene kadar burayı terk
etmeyeceğim.” ifadelerini kul-
landı. Ellerinde çocuklarının fo-
toğrafıyla bekleyişini sürdüren
annelerden Saadet Ödümlü de
oğlu Özgür’e kavuşma ümidiyle
eylemini sürdüreceğini söyledi.
Oğlunun hasretiyle yandığını
belirten Ödümlü, şunları dile
getirdi: “Oğlum gittiğinden beri
ne huzur var ne zaman geçiyor.
Oğlum gelmeden burayı terk
etmeyeceğim. Allah’ın izniyle
hepsi gelecek. 9 yıl önce HDP
oğlumu kaçırıp PKK’ya vermiş.
Oğlum neredeysen çık gel ya
da bir haber gönder. Onlar seni
kandırıp götürdüler, sen de kaç
gel.” (AA)

Çelik:” Kur’an-ı Kerim’e
saldıranlar başka 
dinlerin kutsallarına da
düşmanlar” 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, nefret siyaseti ve faşizmin
tüm insanlığı tehdit ettiğini,
Kur’an-ı Kerim’e saldıranların
başka dinlerin kutsallarına da
düşman olduğunu belirtti. AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
Türkiye’nin Stockholm Büyük-
elçiliği önünde Kur’an-ı Kerim
yakılmasına ilişkin sosyal medya
hesabından paylaşımda bulun-
du. Nefrete nefretle karşılık ve-
rilmeyeceğini, nefrete karşı, in-
san onuruna daha çok sahip çı-
karak cevap vermeye devam
edeceklerini vurgulayan Çelik,
şunları kaydetti: “İnsanlık suç-
larına en iyi cevap, insan onuru
temelinde daha büyük dayanış-
ma oluşturmaktır. Nefret siya-
seti ve faşizm, tüm insanlığı
tehdit ediyor. Kur’an-ı Kerim’e
saldıranlar başka dinlerin kut-
sallarına da düşmanlar. Faşizme
ve nefret siyasetine karşı in-
sanlık temelinde büyük bir da-
yanışma oluşturmalıyız. Ortak
mücadele zeminlerini güçlen-
dirmeliyiz.” (AA)

Diyarbakır anneleri
çocuklarına kavuşma
ümidiyle eylemini
sürdürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Amasra Müessesesine ait maden oca-
ğında 14 Ekim 2022’de 42 işçinin haya-
tını kaybettiği, 10 işçinin yaralandığı
patlamaya ilişkin 8’i tutuklu 23 şüpheli
hakkında iddianame hazırlandı. Amasra
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen
soruşturma kapsamında düzenlenen
fezleke, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderildi. Bartın Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından hazırlanan ve 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 195 say-
falık iddianamede, patlamada 41 işçinin
vefat ettiği, 1 işçinin de sevk edildiği
hastanede 4 Kasım 2022’de yaşamını
yitirdiği anımsatıldı. 116 müştekinin
yer aldığı iddianamede, tutuklu bulunan
Amasra Müessese Müdürü Cihat Öz-
demir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci,
İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi
Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet
Tural hakkında 42 kez “olası kastla öl-
dürme” suçundan toplam 840 yıldan
1050 yıla kadar, 4 kez “olası kastla ya-
ralama” suçundan da toplam 4 yıl 16
aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep
edildi. Bu 4 zanlının iki suçtan toplam
844 yıl 16’şar aydan 1062’şer yıla kadar
mahkumiyeti istenen iddianamede, diğer
4’ü tutuklu 19 şüphelinin ise “bilinçli
taksirle birden fazla kişinin ölümüne
ve yaralanmasına neden olma” suçundan
2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar
hapis cezasına çarptırılması talebinde
bulunuldu.

“MADEN İŞÇİSİ KIYAFETİ ISI 
VE ALEVE KARŞI KORUMA 
KRİTERLERİNE UYGUN DEĞİL”
İddianamede, Türkiye Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı
Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan raporda,
kullanılmamış maden işçisi kıyafeti üze-
rinde yapılan deneylerde kıyafetin kop-
ma, yırtılma, birim alan kütlesi, yıkama
sonrası boyut değişimi gibi kriterlere
uygun olduğu ancak ısı ve aleve karşı
koruma, alev yayılma, alevli döküntü
ve alevli yanma kriterlerine uygun ol-
madığının bildirildiği aktarıldı. Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-

rumu Marmara Araştırma Merkezince
hazırlanan analiz raporunda da Oksijenli
Ferdi Kurtarıcı (OFK) maske cihazlarının
üzerinde üretim tarihi olarak Kasım
2015 yazması dolayısıyla cihazların tek
vardiyalı kullanımda raf ömürlerinin
uygun olduğu ancak iki vardiyalı kulla-
nılmaları halinde raf ömrünü doldur-
duklarının anlaşıldığının anlatıldığı id-
dianamede, cihazların kullanılabilir du-
rumda oldukları, içerideki bileşenlerin
cihazın teknik dokümanında tarif edi-
lenlerle aynı olduğu ve bu halleriyle kul-
lanıma hazır olduklarının belirtildiğine
işaret edildi. İddianamede, şunlar kay-
dedildi: “İçerik analizleri değerlendiril-
diğinde kullanılan kimyasalların oksijen
üretimi için uygun nitelikte olduğu, 494
numaralı numunenin başlatıcısının ça-
lıştırılmasıyla ortaya
çıkan gaz karışı-
mı üzerinde
gerçekleştiri-
len kromato-
grafik ve
spektrosko-
pik analizler
sonucunda
bu gaz karı-
şımının uy-
gun ve solu-
nabilir nitelik-
te olduğu, ana-
liz sonuçları
dikkate

alındığında rastgele seçilen numunenin
bir OFK cihazında olması gereken özel-
liklerde olduğu, üretici firma tarafından
yayınlanan dokümanda verilen bilgilere
göre, nem göstergesine göre OFK kutu-
sunun sızdırmazlığı sağladığı yönünde
kanaat bildirildiği anlaşılmıştır.”

“KURUM YETKİLİLERİ GEREKLİ 
MODERNİZASYON İŞLERİNİ 
YAPTIRMAYARAK İHMALDE 
BULUNMUŞLARDIR”
İddianamede, metan gazı değerlerinin

patlama anına kadar yüzde 1 ikaz sevi-
yesini 85, yüzde 1,5 alarm seviyesini ise
5 kez, karbonmonoksit değerlerinin 25
ppm ikaz seviyesini 47 kez, 50 ppm
alarm seviyesini 13 kez geçtiği, hava-
landırma vantilatörü değerlerinin 13
Ekim 2022 saat 23.43 ile 14 Ekim 2022
saat 18.49 zaman aralığının tamamında

53 kez ikaz, 355
kez alarm se-

viyesinde de-
ğerleri gös-
terdiğinin
göz önünde
bulundu-
rulduğun-

da gerekli
tedbirlerin
alınmadığının

anlaşıldığı be-
lirtildi. “Pat-

lamanın
g e r -

çekleştiği kısımda bulunan fanın çalış-
madığı, 1 gün öncesinden itibaren sürekli
uyarı ve alarm kayıtları olmasına rağmen
gerekli tedbir ve tamir işleminin yapıl-
madan patlatma yapıldığı” tespitine yer
verilen iddianamede, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı müfettişlerince yapılan teftiş
sonucu 11 Ekim 2022’de düzenlenen
“12.10.2018 - 27.10.2018 tarihleri ara-
sında yapılan teftişe istinaden düzenlenen
20.10.2018 tarihli tutanakta tespit edilen
mevzuata aykırılıklar ve eksiklerden
halen giderilmemiş olup devam eden
hususlar” kapsamında “Ocak havalan-
dırması, acil hallerde ve ihtiyaç halinde
kullanılabilmesi için hava yönü ters çev-
rilebilecek özellikte değildir ve yer altında
kullanılan bazı ekipmanlar ATEX belgeli
değildir.” şeklindeki tutanağa şüpheli
Cihat Özdemir’in, “2022 Kasım ayı itibarı
ile yeni havalandırma grubu ALFER fir-
ması tarafından yapılacak olup tespit
edilen eksiklik giderilecektir.” şeklinde
cevap verdiği bildirildi. Maden İşyerle-
rinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeli-
ği’nin “Havalandırma sistemi acil hallerde
ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için
hava yönünü ters çevirebilecek özellikte
olur” hükmüne aykırı davranıldığına işa-
ret edilen iddianamede, 17 Haziran 2022
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Teftiş Ku-
rulu Raporu’nda “Ana nefeslik aspiratör
modernizasyonu için ayrılan 2.000.000
TL’lik ödeneğin harcanmadığı” ibarele-
rinden anlaşıldığı üzere kurum yetkili-
lerinin gerekli modernizasyon işlerini
yaptırmayıp ihmalde bulundukları kay-
dedildi.  (AA)

Dehşete düşüren patlamaya
ilişkin iddianame hazırlandı! 
Tutuklu 4 müessese
yöneticisi hakkında
“olası kastla öldürme”
ve “olası kastla
yaralama” suçlarından
1062’şer yıla kadar hapis
cezası talep edildi.

Türkiye 
Ermenileri
Patrikliğinden,
İsveç’te
Kur’an-ı Kerim
yakılmasına
tepki 

Şentop: “Türkiye Yüzyılı’yla
yeni bir dünyayı kuracak
adımları atacağız”
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, “Yeniden büyük
Türkiye’yi tesis edip dünyanın
yeni düzeninde aktif rol
oynayan büyük Türkiye’yi,
Türkiye Yüzyılı’yla yeni bir
dünyayı kuracak adımları
atacağız inşallah.” dedi.
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12
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Sorumlu Müdür
Alpaslan YILDIZ

KENT REHBERi
n Polis İmdat
n Jandarma İmdat
n Yangın İhbar
n Orman yangını ihbar
n Acil Servis
n Bilinmeyen Numaralar
n Zabıta

112
112
112     
112
112    
11811
444 1 600

n Emniyet Müdürlüğü  (Fomara)
n Emniyet Müdürlüğü (Acemler)

270 50 00
270 55 72

POLİS

n Garnizon J.Blg.Kom.Sant.
n İl Jandarma Kom. Sant.

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

n Su Arıza
n Elektrik Arıza
nDoğalgaz Arıza
nTelefon Arıza
nADSL İnternet Arıza

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

(212) 444 44 36
261 54 00
444 0 849

ULAŞIM

n Ali Osman Sönmez Onkoloji
n Bursa Diş Hastanesi
n Çekirge Devlet Hastanesi
n Çocuk Sağlığı Merkezi 
n Duaçınarı Diş Hastanesi
n Dörtçelik Çocuk Hastanesi
n Kızılay Kan Merkezi 
n Bursa Şehir Hastanesi
n Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

223 82 00
366 85 60
294 99 99
220 10 20
364 91 91
295 96 00
221 15 08
975 00 00
295 50 00

SAĞLIK

n Barış Manço Kültür Merkezi
n Fethiye Kültür Merkezi
n Gökdere Kültür ve Sanat Merkezi
n İncirli Kültür Merkezi
n Konak Kültür Merkezi
n Merinos AKKM
n Nazım Hikmet Kültür Merkezi
n Ördekli Hamamı Kültür Merkezi 
n Tayyare Kültür Merkezi
n Uğur Mumcu Kültür Merkezi

366 02 02
243 36 63
220 31 19
329 23 15
451 21 50
272 16 00
413 27 37
221 80 69
220 88 47
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin
döndüğünü hissetmenize yol açan bir
histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve
denge kaybı bu duruma eşlik edebilir.
Vertigo genellikle baş dönmesi olarak
adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte
her baş dönmesi vertigo değildir. Ver-
tigoda ataklar belli belirsiz olabileceği
gibi, kişinin günlük işlerini yapma-
sına engel olacak kadar şiddetli de
olabilir.  

Konu ile ilgili, dünya genelinde en-
feksiyonların artmasıyla beraber, Ver-
tigo’nun da çok sık görülmeye
başlandığını belirten Uzman Doktur
Fatmanur Altunsoy Yılmaz;  Şunları
söyledi: “Vertigo aslında hastalık değil
bir semptom adıdır. Temelde baş dön-
mesi demektir. Bunun yanı sıra bera-

berinde denge problemleri, sersemlik
hissi, mide bulantısı ve kusma, tinni-
tus dediğimiz kulakta çınlama, yoğun
baş ağrısı, kulakta tıkanıklık hissi, ha-
reket ederken zorlanma, yukarıya ba-
kamama, göz bebeklerinde konrolsüz
hareket artışı (nistagmus) görülebilir.
Birçok sebebi olmakla birlikte vertigo
hastalığının temelde meydana gelme-
sinin iki farklı etken bulunur. Bunlar-
dan biri santral vertigodur. Santral
vertigonun ortaya çıkmasındaki
neden beyin ve beyin sapında ortaya
çıkan sorunlardır. Yani sinir sistemi
kaynaklıdır. Vertigo inmenin haber-
cisi olabilir. Ek olarak demyelinizan
hastalıklarda, epilepsinin bazı türle-
rinde, baş ağrılarının bazı türlerinde
vertigo görülebilir. Baş dönmesi çok

fazla, bulantı kusma var ise, enfeksi-
yonlar ile beraber kulak kristallerine
yakın kulak sinirlerinin iltihaplan-
ması ile en sık görüyoruz vertigoyu.
İnmeyi ayırt edebilmek için ise mut-

laka nörolojiye başvurması gerekiyor
hastalarımızın. Buna ek olarak vita-
min eksiklikleri de baş dönmesinin
sebepleri olabiliyor. Bunu detaylı bir
tetkikle belirlememiz gerekiyor. Ön-
celikle tanısı muayene ile konulduk-
tan sonra vertigo semptomunun
sebebini araştırıyoruz. İlk şiddetli ol-
duğu dönemlerde ilaç tedavisi uygu-
luyoruz. Onun dışında bazı
manevralar ile hastanın kulak kristal-
lerini yerine oturma işlemini gerçek-
leştiriyoruz. 15- 20 güne kadar
semptomlar başladığı anda hastaları-
mızın hızlıca acil servise başvurmaları
gerekiyor. Tanısını koyduğumuz inme
ise eğer erken dönemde müdahale
etmek çok önemli, şuan vertigo belir-
tileri ile polikliniğimize başvuru

yüzde 50’lerde buda dediğimiz gibi
mevsimsel hastalıkların ve üst solu-
num yolu hastalıklarının artması ile
vertigo şikâyetleri de artıyor. Hastala-
rımız ilaç tedavisine ek olarak beslen-
mesine de dikkat etmeli, badem,
ceviz, fındık, balık, kırmızı et, tüket-
mek ve bol su ile sağlıklı içecekler tü-
ketmek hem beyin damarlarının
korunmasında hem de periferik verti-
gonun tetiklenmesinden korunmada
son derece önemlidir.” 

Çift görme, konuşma güçlüğü, baş
ağrısı, kol ve bacaklarda güçsüzlük
denge kaybı, bilinç kaybı gibi belirti-
leri yaşadığınızda mutlaka uzmana
başvurmalısınız. Sağlıklı günler.

Ayşe
CANDAN

Kış aylarında
‘vertigo’ya

dikkat! 

Fransa’da son olarak yaşanan olayları
değerlendiren Prof. Dr. Havva Kök Arslan,
“Fransa, bir yandan tarihindeki siyasal
ve ekonomik ilişkilerinden kaynaklı olarak
Afrika’dan gelenlere, diğer yandan ise
hayatını daha iyi ve gelişmiş şartlar
altında devam ettirmek için göç edenlere
ev sahipliği yapmaktadır. OECD verilerine
göre, Fransa nüfusunun yüzde 11,6’sını
başka bir ülkede doğanlar yani göçmenler
oluşturmaktadır.” dedi. Prof. Dr. Havva
Kök Arslan, Katar’da gerçekleştirilen
2022 Dünya Kupası’nda Fransa milli ta-
kımını oluşturan futbolcuların doğdukları
yerler tartışılırken; 24 Aralık’ta Paris’te
göçmenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı
saldırının başta Fransa olmak üzere Av-
rupa’da göçmen karşıtı hareketlerin tekrar
dünya gündemine gelmesine sebep ol-
duğunu söyledi. Prof. Dr. Havva Kök
Arslan, “Bir Fransız’ın ülkedeki Kürt göç-
menlerin kurduğu Ahmet Kaya Kültür
Merkezi önünde silahlı saldırı düzenlemesi
ve 3 kişiyi öldürmesi; göç, göçmenler ve
göçmen karşıtı hareketlerin tekrar dü-
şünülmesi ve politika üretilmesi gerekli-
liğini bir kez daha ortaya koydu.” dedi.

“GÖÇ YOLCULUKLARI FARKLI 
AMAÇLARLA YAPILIYOR”
İnsanların gönüllü veya zorunlu olarak

kendi ülkelerinde kalmak istemeyip farklı
bir yerde yeni bir hayat kurmak amacıyla

göç yolculuğuna çıktığını kaydeden Prof.
Dr. Havva Kök Arslan, “Bu yolculuğun
hedef noktası, sıklıkla siyasi, ekonomik
ve kültürel olarak gelişmiş şehirler ol-
maktadır. Nitekim bu ülke ve şehirlere
farklı ülkelerden gerçekleşen göçler,
şehrin ve ülkenin farklı kültürden gelenler
ile orada yaşayan yerel halkın bir arada
yaşadığı alanlara dönüşmesine sebep ol-
maktadır.” dedi.

YABANCI DÜŞMANLIĞI ZAMAN 
ZAMAN ORTAYA ÇIKIYOR
Göçlerin yoğun şekilde yaşandığı ül-

kelerde yabancı düşmanlığının zaman
zaman ortaya çıktığını kaydeden Prof.
Dr. Havva Kök Arslan, “Ülkelerdeki sınırlı
kaynakların göçmenlerle paylaşılmak is-
tenmemesi; din, dil, ırk ve kültür farklı-
lıklarının sürekli ön plana çıkartılması
ve popülist siyasetçilerin konuyu çıkarları
için öne çıkartması, toplumda yabancı
düşmanlığını tetiklemektedir.” dedi.

“YÖNETİMLERİN POLİTİKA 
OLUŞTURMASI GEREKİYOR”
Yabancı düşmanlığının önlenmesine

ilişkin yapılması gereken çalışmalara da
değinen Prof. Dr. Havva Kök Arslan,
“Yerel halk ve göçmenlerin şehirlerdeki
karşılaşmalarının yabancı düşmanlığını
artırmaması, Paris’teki gibi saldırıya dö-
nüşmemesi ve farklı grupların bir arada
yaşayabilmesi için yönetimlerin politikalar
oluşturması gerekmektedir. Göç litera-
türündeki bir arada yaşama kuramlarına
bakıldığında entegrasyon; gruplar ara-

sındaki iletişim ve etkileşimi arttırmayı
ve bu sayede grupların ortak değerler
oluşturarak radikalleşmeyi engellemeyi
amaçlaması sebebiyle öne çıkmaktadır.”
diye konuştu.

GÖÇMENLER, KAYNAKLARI 
TÜKETEN KİŞİLER OLARAK 
ETİKETLENMEMELİ
Göçmenlere yönelik düşmanlığın ön-

lenmesinde toplumsal uyumun önemine
işaret eden Prof. Dr. Havva Kök Arslan,
“Konu göçmenlerin topluma entegras-
yonunun ötesinde, göçmenler ve yerel
halkın birbirlerine uyum sağlaması ol-
masıdır. Nitekim sürecin tek taraflı iş-
letilmesi bir yandan toplumda göçmen
karşıtı hareketleri güçlendirip göçmen-
lerin asimile edilmesi düşüncesini öne
çıkartabilirken, diğer yandan ise göç-
menlerin örgütlenmesine ve radikalleş-
mesine sebep olabilmektedir. Şehirlerde
göçmenlerin mevcut sınırlı kaynakları
tüketen kişiler olarak etiketlenmesinin
de engellenmesi için karşılıklı entegras-
yona dayanan politikalar oluşturulma-
lıdır.” dedi.

“POLİTİKALARIN TEMEL HEDEFİ, 
ALGI VE TUTUMLARI POZİTİF 
YÖNE EVİRMEK OLMALIDIR”
Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma
Görevlisi Doğan Demirkıran ise politi-
kaların temel hedefinin yerel halk ve
göçmenlerin birbirlerine karşı algı ve
tutumlarının pozitif yöne evrilmesini

ve ihtiyaçlarının karşılanarak bir arada
huzurla yaşamasını sağlamak olması ge-
rektiğini söyledi. Demirkıran, “Politika-
ların başarıya ulaşması ise politika yapım
ve uygulama sürecine dahil edilecek ak-
törlerin çeşitliliğine bağlıdır. Yalnızca
devlet tarafından üretilen ve yürütülen
göçmen politikalarının, yerel ihtiyaçlara
karşılık vermediği ve hedeflerinin muğlak
kaldığı ortadadır.” dedi.

“POLİTİKALARIN 
UYGULANMASINDA YEREL 
AKTÖRLER GÖREV ALMALI”
Bu nedenle politika yapım sürecine

devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşları
olmak üzere her kesimin katılması ge-
rektiğini kaydeden Demirkıran, sözlerini
şöyle tamamladı: “Bu yüzden politika
yapım sürecinde devletin farklı bakanlık
ve kurumlarının, üniversitelerin, özel
şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının,
yerel yönetimlerin ve göçmen dernek-
lerinin yer alması hem yerel halk hem
de göçmenler yararına bütüncül ve ihti-
yaçlara cevap politikalar üretilmesine
katkı sağlayacaktır. Özellikle politikaların
uygulanışında yerel aktörlerin aktif görev
alması, yaygın etkiyi arttıracaktır. İletişim
ve ulaşım teknolojilerinin muazzam şe-
kilde geliştiği günümüzde, göç bir insan
hakkı olarak görülmektedir. Bu doğrul-
tuda, topluluklar arasındaki öfke ve nef-
retin oluşmasını engellemek için insani
ve etik yaklaşımlar belirlemek ve uygu-
lamak, başta devletler olmak üzere tüm
kurumların ve insanların görevidir.”

Ürünlerin uygun koşullarda amba-
lajlanmadığı ve depolanmadığı durumda
küfler, mayalar ve bakterilerin kolaylıkla
gelişerek gıdanın niteliğini bozabildiğini
belirten uzmanlar, küflenen gıdanın
sert bir yapıya sahipse temizlenerek tü-
ketilebileceğini fakat gıda yumuşak
yapıya sahipse mutlaka uygun koşullarda
imha edilmesi gerektiğini ifade ediyor. 

Gıda Mühendisi Selen Akbulut,
küflerin yüksek nemli ve oksijenli or-
tamlarda kolaylıkla gelişebileceklerini
vurgulayarak oluşumunun önlenmesi
için öncelikle buzdolabı temizliğinin dü-
zenli olarak yapılmasını, saklama kap-
larının hijyenine dikkat edilmesini ve
artan yiyeceklerin zaman kaybedilmeden
tüketilmesini tavsiye ediyor. Akbulut,
özel yeşil küflü peynirlerde ise siyah ve
kırmızı benekler görülüyorsa kesinlikle
tüketilmemesini öneriyor. Üsküdar Üni-
versitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulu Gıda Teknolojisi Programı Öğretim
Görevlisi Selen Akbulut, küflü gıdalarla
ilgili değerlendirmelerde bulundu ve
hem küflü gıdaların tüketimi ile ilgili
tavsiyelerini paylaştı.

YÜZEYDEKİ KÜF ALT 
TABAKADAN OLUŞMAYA 
BAŞLIYOR
Küflerin gıda mikrobiyolojisinde

özellikle gıdaların bozulmasında çok
önemli bir yere sahip olduğunu belirten
Gıda Mühendisi Selen Akbulut, “Gıdalar
içerdikleri bileşenlerin çeşitliliği ve sahip
oldukları su ile mikroorganizmaların
gelişimi için bulunmaz bir kaynak nite-
liğindedir. Bu nedenle özellikle küfler,
mayalar ve bakteriler, ürünlerin uygun
koşullarda ambalajlanmadığı ve depo-
lanmadığı durumda kolaylıkla gelişerek
gıdanın niteliğini bozabilirler. Pek çok
tüketici buzdolabında ya da uygun ko-
şullarda depolasalar bile gıdaların yü-
zeylerinde küflenmeyi görebilirler. As-
lında sadece yüzeyde görsek de bu oluşum
gıdanın alt tabakalarından üst tarafa
ulaşmıştır. Yani bu küf mantarlarının
sadece görünen kısmıdır.” dedi.

KÜFLENEN GIDA YUMUŞAK 
YAPIDAYSA DERHAL 
İMHA EDİLMELİ
Gıda Mühendisi Selen Akbulut, ‘Yü-

zeyde küflenme gösteren bir gıdanın
yüzeyindeki küf temizlenip tekrar kul-
lanılabilir mi?’ sorusunun temel cevabının
ise gıdanın niteliğinde saklı olduğunu
söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Eğer gıda sert bir yapıya sahipse küf
mantarları gıdada derinlere doğru iler-
leyemez. Bu nedenle küflü kısımların
kesilip kullanılmasında herhangi bir sı-
kıntı bulunmuyor. Aksine gıda israfının
önüne geçen bir yaklaşımla gıdalarımızı
tekrar değerlendirebiliriz. Ancak gıda
yumuşak bir yapıya sahipse bu durumda
yüzeydeki küfleri temizlemek maalesef
yeterli olmayacaktır. Bu gıda maddele-
rinin uygun şekilde imha edilmesi gere-
kiyor. Bu tarz küflü gıdaların tüketilmesi,
özellikle ‘mikotoksin’ denilen küfler ta-
rafından oluşturulan toksikolojik olu-
şumların da vücuda alınmasına sebep
oluyor. Bu maddeler vücudumuzda za-
manla birikerek başta kanser türleri ol-
mak üzere kronik hastalıkların oluşu-
munda rol oynuyor. Eğer gıdamız yu-
muşak bir yapıya sahipse bu durumda
küf gıdanın tamamına yayılacağı için
ayrıca sadece kendi gelişimi değil diğer
gıda patojenlerinin de gelişimine yardımcı
bir ortam yaratacağından kesinlikle bu
gıdaların tüketimi tüketici sağlığını riske
atar. Bu gıdaların güvenli gıda tanımına
uygun olmadığını söyleyebiliriz. Bu ne-
denle bu gıdaların diğer tüketilebilir ni-
telikli gıdalarda temasını kesip derhal
imhası gerçekleştirilmeli.”

Küflü gıdaları 
temizleyip,
kullanırken dikkat!

n Kemal BENEK

Dünya genelinde
göçmenlere yönelik
düşmanlığın
önlenmesinde toplumsal
uyuma işaret eden
uzmanlar, bu yönde
politikalar
oluşturulmasının
önemine dikkat çekiyor.
bilimci Prof. Dr. Havva
Kök Arslan, konunun
göçmenlerin topluma
entegrasyonunun
ötesinde, göçmenler ve
yerel halkın birbirlerine
uyum sağlaması olması
gerektiğini vurguladı.  

n Kadir Umut PEHLİVAN

Göçmenler, kaynakları tüketen
kişiler olarak etiketlenmemeli! 
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İn-
sani Yardım Vakfı, 2022 yılında 8 Af-
rika ülkesinde 11 bin 215 adet
Kur’an-ı Kerim hediye etti. İHH’dan
yapılan açıklamaya göre, dünyanın çe-
şitli bölgelerinde Müslümanlar’ın
Kur’an-ı Kerim ihtiyacını karşılamak
amacıyla dağıtımlarda bulunan vakıf,
2022 yılında da çalışmalarına devam
etti. Bu kapsamda, Nijer’de 3 bin 500,
Mali’de 2 bin 500, Burkina Faso’da 2
bin 184, Çad’da 1000, Gine’de 600,
Etiyopya’da 586, Benin’de 500 ve Su-
dan’da 345 adet olmak üzere toplamda
11 bin 215 kişiye Kur’an-ı Kerim he-
diye edildi. Yapılan dağıtımlarla bu-
güne kadar İHH’nın dağıttığı Mushaf
sayısı 274 bine ulaştı. Öte yandan
2022 yılında ayrıca, Batı Afrika ülkesi
Mali’de 2 cami ve 3 Kur’an kursu inşa
edildi. Ülkede 4 cami ve 4 Kur’an kur-
sunun inşa çalışmaları ise devam edi-
yor. Doğu Afrika ülkesi Sudan’da
inşasına başlanan kız Kur’an kursu-
nun inşa çalışmaları da sürüyor. Ay-
rıca, Sudan’da bulunan 3 Kur’an
kursunun da elektrik teçhizatları kar-
şılanarak aydınlatma projeleri uygu-
landı. (AA)

İHH, 8 ülkede 
11 bin 215 Kur’an-ı
Kerim hediye etti

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce
kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu
hükümetinin “yargıyı zayıflatma” gi-
rişimlerini ve aşırı sağcı politikala-
rını protesto etti. İsrail’in başkenti
Tel Aviv’de Başbakan Binyamin Ne-
tanyahu hükümetinin “yargıyı zayıf-
latma” girişimlerini ve aşırı sağcı
politikalarını protesto etmek isteyen
on binlerce kişi, Habima Meyda-
nı’nda toplandı. İsrail polisi, gösteri-
lere 100 bin kişinin katılımını
beklediklerini açıklarken, başkentte
yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Gösteriye katılan ana muhalefet li-
deri ve eski Başbakan Yair Lapid bu-
rada yaptığı konuşmada, “Bugün
burada gördüğünüz şey ülkeyi des-
tekleyen bir gösteridir. Bu ülke için
bir gösteridir. Ülkeyi seven insanlar
bugün buraya demokrasisini, mah-
kemelerini, bir arada yaşama ve
ortak çıkar fikrini savunmak için gel-
diler. Kazanana kadar pes etmeyece-
ğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ar-
dern’in görevden ayrılmasının ardın-
dan ülkenin yeni Başbakanı Eğitim
ve Polis Bakanı Chris Hipkins se-
çildi. Dünyanın en genç kadın Baş-
bakanı olarak göreve başlayan Yeni
Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
Şubat ayında İşçi Partisi liderliğini
ve Başbakanlık görevini bırakacağını
açıklamıştı. İktidardaki İşçi Partisi
milletvekilleri, ülkenin yeni Başba-
kanını ve parti liderini seçmek için
oylama gerçekleştirdi. Tek aday ola-
rak çıkan 44 yaşındaki Eğitim ve
Polis Bakanı Chris Hipkins ülkenin
yeni Başbakanı ve İşçi Partisi lideri
olarak seçildi. Göreve gelmesinin ar-
dından basın açıklaması yapan Hip-
kins, “Önümüzde duran güçlükler
beni heyecanlandırıyor. Bu, hayatı-
mın en büyük ayrılacağı ve sorumlu-
luğu” ifadelerini kullandı. (İHA)

İsrail’de hükümet 
karşıtı protestolar
sürüyor

Yeni Zelanda’nın 
yeni Başbakanı Chris
Hipkins oldu
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Uluslararası Demokratlar Birliği
(UID) İsveç Bölge Başkanlığının organize
ettiği eylem, Türkiye’nin Stockholm
Büyükelçiliği binası önünde düzenlendi.
Ellerinde Türk bayrağı bulunan göste-
riciler, büyükelçiliğin karşısında aynı
gün ve saatte Danimarkalı aşırı sağcı
Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Ras-
mus Paludan’a Kur’an-ı Kerim yakma
izni verilmesini de kınadı. Grup adına
açıklama yapan UID Bölge Başkanı Özer
Eken, “İsveç’in başkenti Stockholm’de
belediye binasında 11 Ocak’ta Cum-
hurbaşkanımız Erdoğan’a yapılan çirkin
provokasyonu kınıyor ve suçluların ada-
let karşısına çıkarılmasını istiyoruz.”
dedi. Bütün bu provokasyonlara, hakaret
ve ahlak dışı saldırılara “ifade özgürlüğü”

adı altında izin verildiğine dikkati çeken
Eken, “Bu saldırılar bazen basın aracı-
lığıyla bazen de terör örgütlerin yan-
daşları tarafından sıkça yapılıyor. Bu
yetmez gibi büyükelçiliğimizin yakınında
kutsal kitabımız Kur’an’ı Kerim’i yakma
provokasyonu gerçekleştiriliyor. Bir an
önce bunların durdurulması, İsveç ile
Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin eskisi
gibi devam etmesini istiyoruz.” ifade-
lerini kullandı. İsveç basınında Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın Kürtlere düş-
manmış gibi gösterilmesini sert bir dille
eleştirerek, “Ben de Kürdüm, kadın kol-
ları başkanımız Kürt, birçok da Kürt
üyemiz var. Cumhurbaşkanımız da Tür-
kiye’de yaşayan Kürtlerin yarısından
oy alıyor. Buna rağmen İsveç medyası

Cumhurbaşkanımızı Kürt karşıtı gibi
gösterip haksız ve yalan bir algı oluş-
turuyor.” diye konuştu.

TERÖR ÖRGüTü PKK/YPG 
DESTEKçİLERİNİN PROVOKASYONU
Stockholm’de tarihi belediye binası

önünde toplanan bir grup terör örgütü
PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir
kuklayı binanın önündeki direğe ayak-
larından asmış ve bu anın görüntüsünü
sosyal medyadan paylaşmıştı. Terör ör-
gütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya
hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe
altyazıyla Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı hedef alan tehditler savrulduğu
görülmüştü. (AA)

İsveç’in başkenti
Stockholm’de terör

örgütü PKK/YPG
destekçilerinin

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı hedef

alan provokasyonu ve
aşırı sağcı Paludan
tarafından Kur’an-ı

Kerim yakılması
protesto edildi.

İslam dünyasından İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki
Ürdün, Kuveyt, Pakistan, Suu-

di Arabistan ve İran, İsveç’te aşırı
sağcı Rasmus Paludan tarafından
Kur’an-ı Kerim yakılmasını kı-
nadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada, barış için-
de bir arada yaşamayı tehdit eden,
şiddet ve nefreti körükleyen İs-
veç’teki bu eylemin kabul edilmediği
ve kınandığı belirtildi. Açıklamada,
“Ötekini kabul ve barış kültürünü
yaymak ve güçlendirmek, hoşgörü,
ortak saygı değerleri konusunda
farkındalık yaratmak, aşırılık, kin
ve nefrete teşvikten kaçınmak her-
kesin uyması gereken bir sorum-
luluktur.” ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön
Partisi lideri Rasmus Paludan’ın bugün
Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde
Kur’an-ı Kerim’i yakmasına tepki gösterdi. Suudi
Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı
açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir
kişinin Kur’an-ı Kerim’i yakmasına izin ver-
mesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri

Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da dün
Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı
Kerim yakılmasına tepki gösterildi.  Güvenlik ve
istikrarı sarsan, ahlaki ve insani değerlerle çelişen bu
eylemlerin kınandığı açıklamada, nefret söyle-
minden ve şiddetten kaçınılması, dini sembollere
saygı gösterilmesi, dinlere ve kutsal değerlere
hakaret ederek nefreti körüklemekten uzak
durulması, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin
yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir
es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA’da yer alan
açıklamasında, aşırı sağcı bir politikacının İsveç’te
Kur’an-ı Kerim yakmasını şiddetle kınadığını be-
lirterek, bu tür eylemlerin Müslümanları provoke
edeceği uyarısında bulundu.

KUVEYT
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, bu duyarsız ve provokatif eylemin
dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla
Müslümanın dini hassasiyetlerini rencide
ettiği belirtildi. Açıklamada, İsveç’te Kur’an-ı
Kerim yakılması “iğrenç bir eylem” olarak nite-
lendirilerek en güçlü şekilde kınandı.

PAKİSTAN

İRAN

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı
açıklamada, İsveç makamlarının izniyle Kur’an-ı
Kerim yakılmasını sert bir şekilde kınayarak,
İslam dünyasındaki hükümetlere, kararlı bir
tutum sergilenmesi ve İslam ümmetinin
kutsallarının korunması çağrısında bulundu.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Ke-
nani, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını
kınadı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan
yazılı açıklamaya göre Kenani, bazı Avrupa
ülkelerinin, sözde ifade özgürlüğünü
destekleme bahanesiyle aşırılık yanlılarının
İslami değerlere hakaret etmesine izin
verdiğini belirterek, söz konusu ülkelerin İs-
lamofobiyi kendi toplumlarında
kurumsallaştırdıklarını vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN

Yaklaşık 10 gençlik örgütünün çağ-
rısıyla Paris’te gösteri düzenlendi. Fran-
sız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e
çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı
Bastille Meydanı’nda başlayan gösteri,
Nation Meydanı’nda son buldu. Aşırı
sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın
(LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI
cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc
Melenchon da katıldı. “64 yaşında emek-
liliğe hayır”, “Metro, iş, tabut”, “60 ya-
şından sonra çalışmak öldürür” pan-
kartları taşıyan göstericiler, “(Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron
istemese de işçilerin onuru ve daha iyi
bir dünya için buradayız”, “Hep birlikte
genel grev!” sloganları attı.

GÖSTERİCİLER ARASINDA 
SARI YELEKLİLER DE VARDI
Yüzü maskeli göstericilerin hedef

aldığı bir bankanın bankamatikleri ve
camı zarar görürken, çöp bidonları
ateşe verildi. Gösterinin özellikle so-

nunda gergin anlar yaşanırken, güvenlik
güçlerine cam şişe fırlatıldı. Organiza-
törlere göre protestoya 150 bin kişi ka-
tıldı. AA muhabirine konuşan 18 ya-
şındaki liseli Olivia Dufourt, emeklilik
reformunu protesto ettiklerini, emek-
liliğe ayrılmaya yakın kişilerin bu re-
formla daha fazla bekleyeceğini anlattı.
Dufourt, “Ben emekliye ayrılana kadar
10 reforma daha zaman var.” diyerek,
reformun işsizlik üzerindeki olumsuz
etkilerine değindi. Fransız basının adli
kaynaklara dayandırdığı verilere göre
gösteriye 12 bin kişi katıldı ve 6 kişi
gözaltına alındı.

EMEKLİLİK REFORMU
Başbakan Elisabeth Borne, 10

Ocak’ta Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un seçim vaatleri arasında yer
alan emeklilik reformunun içeriğini
açıklamıştı. Emeklilik yaşının 62 olduğu
ülkede 1 Eylül’den itibaren yasal emek-
lilik yaşının kademeli olarak her yıl 3
ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarıla-
cağını bildiren Borne, 2027’de emeklilik
maaşının tamamını alabilmek için 43
yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını
kaydetmişti. (AA)

Çiftçi ve çevre örgütlerinin yer aldığı
“Wir haben es satt” (Artık bıktık) adlı ini-
siyatifin çağrısıyla binlerce kişi, tarihi Bran-
denburg Kapsı önünde toplandı. Gösteri-
ciler, üzerinde “Sosyal olarak adil bir tarım
dönüşümü ve herkes için iyi yemek”, “Çiftçi
haklarını dünyada güçlendirin”, “Küçük
çiftlik işletmelerinin korkularına son verin”,
“Çiftlikleri güçlendirin, şirketleşmeyi dur-
durun” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Göstericiler, şehir merkezine doğru yürüyüş
gerçekleştirirken, eylemde konvoy oluş-
turan 50’nin üzerinde traktör de korna
çalarak tarımdaki sorunlara dikkat çekti.
Gösteride adil üretici fiyatlarının sağlan-
ması, çiftçilere sosyal yardım sağlanması,
çevre dostu tarımın desteklenmesi ve daha
fazla tarım alanın açılması gibi taleplerde
bulunuldu. Soyadını açıklamak istemeyen
Herby adlı gösterici, AA muhabirine yaptığı

açıklamada, Almanya’da güçlü bir tarım
lobisinin tarım ekonomisini desteklediğini
belirterek, bunun küresel beslenme ve
çevre için iyi olmadığını ifade etti. Herby,
Almanya’nın tarım politikasının tarım ih-
racatlarıyla dünyanın başka yerlerinde
tarım ekonomisi yapılarını bozduğunu
kaydetti. Berlin’den gösteriye katılan Mar-
kus Heiermann ise insanların gıdaların
değerini bilmesi gerektiğini belirterek,
“Benim burada olmanın bir nedeni de bu.
Çünkü insanların ceplerinde para azaldı-
ğında gıdadan tasarruf ediyorlar. Bu konuda
istatistikler var. Geçen yıl organik ve kaliteli
gıdalar alındı.” dedi. Öte yandan bir grup
eylemci gösteri öncesinde Berlin’de dü-
zenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu’nun
kapsamında yapılan Berlin Tarım Bakanları
Konferansına katılan Almanya Tarım Ba-
kanı Cem Özdemir’e taleplerini iletti. İni-
siyatifin Sözcüsü Inka Lange, burada yaptığı
açıklamada, bir yıl önce çiftçilerin tarım
ve gıda dönüşümü sağlamak için burada
toplandığını hatırlatarak, “Bir yıl sonra şu
bilançoyu çıkarmak zorundayız. Yapılanlar
cesaretsizdi, yavaştı ve azdı.” dedi. Lange,
ülkede çiftliklerin kapandığına işaret ederek,
“Giderek daha fazla toprak daha az kişinin
elinde. Daha fazla endüstriyel tarım fab-
rikalara izin veriliyor. Bunun olmaması
lazım.” ifadesini kullandı. İnisiyatifin tem-
silcileri Özdemir’e “protesto yazısı” ve üze-
rinde çeşitli tahıl ürünlerinin bulunduğu
bir tepsi verdi. (AA)

Almanya’nın başkenti
Berlin’de çiftçiler, tarım ve
gıda politikasının adil olması
için gösteri yaptı.

Fransa’nın başkenti Paris’te
gençlik örgütü üyeleri,
hükümetin emeklilik reformuna
karşı gösteri düzenledi.

Almanya’da
çiftçiler sokağa
döküldü!

Paris’te tansiyon arttı
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TFF 2. Lig’in ikinci
yarısının ilk maçında
sahasında Afyonspor’la
karşılaşan Timsah
yediği son dakika 
golü ile yıkıldı.

Geçtiğimiz hafta başlayan TFF
2. Lig’in ikinci yarının ilk hafta-
sını BAY geçen Bursaspor dün
sahasında Afyonspor’la karşı kar-
şıya geldi. Bursa Büyükşehir Be-
lediye Stadı’nda saat 14.00’te
başlayan mücadele Fuchs Sports
YouTube kanalından naklen ek-
ranlara geldi. Karşılaşmayı Ma-
nisa Bölgesi hakemlerinden Yu-
nus Emre Çakar yönetti. Maçın
ilk dakikalarından itibaren sürekli
hücum halinde olan Bursaspor
ilk yarıda çok sayıda pozisyona
rağmen golü bulamadı. Timsah
ikinci yarının 49. dakikasında
aradığı golü Furkan Emre Ünver
ile buldu. Maçın 90+7. dakika-
sında İlke Tanrukul attığı golle
Afyonspor’a beraberliği getirdi.
Maç sonuna kadar üstünlünü ko-
ruyan Timsah son saniyelerde
yediği golle resmen yıkıldı. Bur-
saspor beraberlik sonrası puanını
22’ye çıkardı.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Geçtiğimiz hafta İzmir’den 1
puanla dönen TECO Karacabey Be-
lediyespor, bugün kendi sahasında
konuk ettiği Uşakspor’u 5. dakikada
bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.
Saat 14:00’te Mustafa Fehmi Ger-
çeker Stadyumu’nda oynanan Ka-
racabey Belediyespor - Uşakspor

mücadelesini hakem Serkan Pınar
yönetirken, Harun Tekin ve Meh-
met Kirişçioğlu yardımcı hakem
olarak görev yaptı. Maçın dördüncü
hakemi ise Okan Kayataş. Karaca
5. dakikada Uğur Mustafa Türk’ün
attığı gol ile karşılaşmayı 1-0 ka-
zandı.

ALİ ÖZKAN’DAN TEBRİK
Karacabey belediye Başkanı Ali

Özkan “Uşakspor karşısında 1-0
galip gelen TECO Karacabey Bele-
diyespor’umuzu tebrik ediyorum.”
mesajı yayınladı. TECO Karacabey
Belediyespor ligin 22’nci haftasında
29 Ocak Pazar günü saat 14:00’te
deplasmanda Balıkesirspor ile karşı
karşıya gelecek.  

Karacabey Belediyespor
evinde 3 puanı aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup
21’inci hafta maçında TECO
Karacabey Belediyespor,
sahasında ağırladığı
Uşakspor’u 1-0 mağlup ederek
3 puanı hanesine yazdırdı.

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

İnegölspor’un
gururu 
Yusuf Ziya
Gümüş 

İnegölspor’un Genel Kaptanı Mus-
tafa Arıcı, altyapıdan yetişerek sezon
başı A takıma dahil edilen Yusuf Ziya
Gümüş’ün 2.Kez U19 Milli Takımı aday
kadrosuna davet edildiğini söyledi. Yusuf
Ziya Gümüş ile gurur duyduklarını ifade
eden Arıcı, “Sezon başı A takıma dahil
ettiğimiz Yusuf Ziya Gümüş, U19 Milli
Takımının 4-12 Ocak 2023 tarihleri
arasında Antalya’da yaptığı hazırlık
kampının aday kadrosuna davet edil-
mişti. Yusuf kardeşimiz hazırlık maçında
forma giyerek şehrimizi ve İnegöls-
por’umuzu başarılı bir şekilde temsil
etmişti. Yusuf kardeşimiz yine milli ta-
kım aday kadrosuna davet edildi.  Milli
Takımımızın kamp tarihi önümüzdeki

günler içinde açıklanacaktır. Bu gururu
bizlere yaşattığı için oyuncumuza te-
şekkür ederiz. Ayrıca altyapı hocaları-
mıza da Yusuf gibi bir değeri A takımı-
mıza kazandırdıkları için teşekkür ederiz.
İnşallah altyapımızdan daha nice Yu-
suflar yetişecek ve İnegölspor’umuzun
gururu olmaya devam edecekler.  Yusuf
kardeşimiz milli takımımızın, UEFA
U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit
Tur’da İngiltere, İzlanda ve Macaristan
ile yapacağı maçlarda da inşallah görev
alarak bizleri gururlandırmaya devam
eder. Yusuf kardeşimiz inşallah hem
İnegölspor’umuza hem de milli takım-
larımızın her branşına uzun yıllar başarılı
bir şekilde hizmet edecek. Biz yönetim
olarak Yusuf kardeşimize güveniyoruz
ve başarılar diliyoruz.” 

İnegölspor altyapısında yetişen
profesyonel futbolcu Yusuf Ziya
Gümüş, U19 Milli Takımının, 21-24-
27 Mart tarihlerinde düzenlenecek
Avrupa Futbol Şampiyonası 
Elit Tur maçları aday 
kadrosunda yer aldı.

Genç Kadınlar 
Eskrim Kılıç Milli
Takımı, İspanya’da
şampiyon oldu 

Milliler finalde Fransa’yı 45-37
mağlup etti. Genç Kadınlar Eskrim
Kılıç Milli Takımı, İspanya’da gerçek-
leştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya
Kupası’nda şampiyon oldu. Türkiye
Eskrim Federasyonundan yapılan
açıklamaya göre, Segovia’da düzen-
lenen organizasyonda takım müsa-
bakalarında Begüm Alkaya, Damla
Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Gün-
gör’den oluşan Genç Kadınlar Kılıç
Milli Takımı, ilk olarak çeyrek finalde
İspanya’yı 45-40, yarı finalde ABD’yi
45-44 yenerek finale yükseldi. Finalde
Fransa ile eşleşen milliler, rakibine
45-37’lik üstünlük kurarak altın ma-
dalya kazandı. Bireysel karşılaşma-
larda Nisanur Erbil’in elde ettiği bronz
madalyanın ardından, takım müsa-
bakalarını altın madalya ile tamam-
layan milli takım, organizasyonu iki
madalya ile tamamladı. (AA)
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Mukaddes
üç aylar

bugün
başladı 

İslam âleminde her
yıl heyecanla

beklenen recep,
şaban ve ramazanı

kapsayan
mukaddes üç aylar

bugün itibariyle
başladı.

“Hayalet köy” ziyaretçilerden ilgi görüyor 
Kesin korunacak
hassas alanlar

arasında yer alıyor 

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 100
yıl önce terk edildiği için “hayalet
köy” olarak da anılan ve kesin
korunacak hassas alanlar
arasında bulunan Kayaköy,
ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Geçen yıl ağırladığı 110 bin 604 misafirle Muğla’da en
çok ziyaretçi ağırlayan ören yeri unvanına sahip Kayaköy’de
yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. 100 yıl önce
terk edilen “hayalet köy”deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini
adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçilerin yoğun
ilgisiyle bölge halkının ekonomisinin canlanmasını da sağ-
layan Kayaköy, yaz aylarının yanı sıra kışın bölgede etkili
olan sisle farklı güzelliğe bürünüyor. Kaymakam Yusuf
İzzet Karaman, AA muhabirine, ilçenin doğal ve tarihi gü-
zelliklerinin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini
söyledi. İlçede karada, denizde ve havada farklı turizm et-
kinliklerinin yapılabildiğini dile getiren Karaman, Fethiye’nin
Ölüdeniz, Göcek gibi önemli turizm bölgelerine sahip ol-
duğunu belirtti.

Fethiye’de kış aylarında da havanın çok güzel olduğunu
ve tatil yapmaya imkan verdiğini vurgulayan Karaman,
“Ölüdeniz’e yakın noktada bulunan Kayaköy, barındırdığı
eserlerle önemli bir ören yeri. Kayaköy geçen yıl 110
binden fazla ziyaretçi ağırladı. Kayaköy kış aylarında da
gizlemli, mistik dokusuyla görülmesi gereken bir
yer.” dedi. Karaman, bölgenin tarihi anlamda
çok zengin olduğunu, birçok noktanın
kesin korunacak hassas alan ilan

edildiğini dile getirdi. Kayaköy ile ilçedeki diğer ören
yerlerini korumaya ve tanıtmaya devam edeceklerini
belirten Karaman, herkesi kültürel mirasları görmeleri
için ilçeye davet etti.

5 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR
Bir tepenin yamacına kurulmuş, Rumların döneminden

kalma Kayaköy’ün geçmişi, milattan önce 3000’lere kadar
uzanıyor. Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele
anlaşmasıyla terk edilen ve Türklerin yaşamaya başladığı
köy, 1957’deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki
evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik
yaşam da sona ermişti. Kültür ve Turizm
Bakanlığı bünyesinde Kayaköy
Ören Yeri olarak turizme
kazandırılan köy, yerli
ve yabancı ziyaretçi-
lerin ilgisini çe-
kiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris
Bozkurt, AA muhabirine, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve
ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına
yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün

ve gecenin olduğunu anımsattı. Üç aylar ile içindeki gün ve
gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden

Bozkurt, “Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli,
bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar
etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettikler-

imiz onları telafi etmeye çalışmalıyız.” dedi. Özellikle recep, şaban
aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan

Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur’an-ı Kerim okumak
gerektiğini dile getirdi. Recep ve şaban aylarından sonra ramazan

ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, “Ramazan ayında oruç tut-
mak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinlik-

lerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’deki bir sureye isim
olan Kadir Gecesi de bu ayda.” ifadelerini kullandı. 

“ÜÇ AYLARI VE 
İÇİNDEKİ GECELERİ BİRER

FIRSAT GÖRMELİYİZ”

Müslümanlara dini
hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşli-

ğinde gündelik hayatlarını sorgulama,
yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylar
yarından sonra idrak edilecek. Regaip, Miraç ve

Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin
içinde yer aldığı üç aylarda, oruç tutma, Kur’an-ı Kerim

okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılma-
sı tavsiye ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesapla-
ma Bölümü’nün “vakithesaplama.diyanet.gov.tr” internet

adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının dördüncü günü
olan 26 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.
Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece ola-

rak kabul edilen Miraç Kandili’nin 17 Şubat’ta ve “ramaza-
nın müjdecisi” kabul edilen Berat Kandili’nin 6 Mart’ta id-

rak edilmesinin ardından Müslümanlarca “on bir ayın
sultanı” olarak tanımlanan ramazan 23 Mart’ta başla-

yacak. Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı”
olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27.

gecesi olan 17 Nisan’da idrak edilecek ve
Müslümanlar 21 Nisan’da Ramazan

Bayramı’nı karşılayacak.
(AA)


